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n Nexus® 30

NYHET
Tillverkad av
Hergestellt
återvunnet
ausmaterial
recyceltem

n Nexus 30 Deluxe
Ytan på Nexus 30 Deluxe är silverlackerad och ger en lite
lyxig känsla. Passar bra i konferensrummet, receptionen eller
i kontorslandskapet.

Material

n C-Thru Nexus 30
Denna behållare är likadan som Nexus 30, men är
genomskinlig. Detta gör att man kan se om sopsorteringen
sker som önskat. C-Thru Nexus 30 är en perfekt behållare för
batterier eller mindre plastföremål.

Den kompakta designen av Nexus 30 lämpar sig perfekt i kontorslandskap där det är sparsamt med utrymme.
Storleken passar utmärkt för olika sorters återvinning. Stor valfrihet i färger för inkastöppningar och grafik visar
enkelt vad som skall kastas var.
Val av inkastöppning (kommer i olika färger)
Smal
Rund
Öppen
inkastöppning inkastöppning inkastöppning
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Med lock

Val av grafik på behållaren

n Nexus 50
Tillverkad av
återvunnet
material

Den kompakta och moderna designen av behållaren Nexus 50 passar i alla miljöer. Sopsorteringssystemet ger
en enkel separering och hantering av återvinningsbart avfall.
Val av inkastöppning (kommer i olika färger)
Smal
Rund
Öppen
inkastöppning inkastöppning inkastöppning

Nexus 50 kan utrustas med en reservoar på baksidan som
lämpar sig för insamling av vätskor eller mindre föremål.

Val av grafik på behållaren

Med lock
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n Nexus 100
Tillverkad av
återvunnet
material

n Nexus 100 Duo
Nexus 100 finns nu även med två säckhållare på insidan för
att göra det möjligt att sortera två olika sorters skräp i en och
samma behållare.

n Nexus behållare för bägare
En kompakt behållare för insamling av bägare med en stilfull
design och en integrerad reservoar på sidan för separat
hantering av vätskerester.

Ett komplett och flexibelt sopsorteringssystem för inomhusmiljöer, bestående av ergonomiskt utformade
behållare, som kan erhållas med ett stort urval tillbehör.
Val av inkastöppning (kommer i olika färger)
Smal
Rund
Öppen
Med lock
inkastöppning inkastöppning inkastöppning
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Val av grafik på behållaren

n Eco Nexus

NYHET
Tillverkad av
återvunnet
material

Eco Nexus behållare för bägare

Eco Nexus återvinningsbehållare är utformade så att de tar lite plats, oavsett var de placeras. De finns
tillgängliga i 60 eller 85 liters kapacitet. Behållarna kan anpassas med inkastöppningar och grafik i olika färger
för att underlätta återvinningen.
Val av inkastöppning (kommer i olika färger)
Smal
inkastöppning

Rund
inkastöppning

Öppen
inkastöppning

Val av grafik på behållaren

Med lock
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n Nexus 130
Val av inkastöppning
Smal inkastöppning

Rund inkastöppning

Rund inkastöppning

Öppen inkastöppning

Val av grafik på behållaren

Nexus 130 är den nya behållaren i sopsorteringssystemet Nexus. Den fascinerar inte bara med sin stora volym på 130 liter, utan även med sin robusta konstruktion och eleganta
utformning.

n Nexus 130 Trio

Modell med lock

NYHET

Öppen modell

Nexus 130 Trio är den senaste modellen i Nexus sortimentet som Glasdon tillverkar. Denna innovativa behållare består av tre återvinningskärl i ett. Den unika tre-delade
säckhållaren ser till att man maximerar behållarens volym.
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n Nexus 140

Med sortimentet Nexus 140 har du ett komplett sopsorteringssystem för miljöer inomhus, där det krävs en stor volym, utan att behöva avstå från en attraktiv design.
Val av inkastöppning (kommer i olika färger)
Smal
inkastöppning

Rund
inkastöppning

Öppen
inkastöppning

Val av grafik på behållaren

Med lock

n Nexus 200
Den svarta
färgen framställs
av återvunnet
material

Nexus 200 består av två skilda sektioner med en volym på 100 liter vardera för avfallssamling och är därför perfekt lämpad för sopsortering i stadskärnor och promenadstråk.
Val av inkastöppning (kommer i olika färger)
Smal
inkastöppning

Rund
inkastöppning

Val av grafik på behållaren

Öppen
Övriga
inkastöppning inkastöppningar
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n Nexus 2,5

NYHET

n Envoy™
Den svarta
färgen framställs
av återvunnet
material

Envoy Duo™

Ny bland våra återvinningsbehållare är Nexus 2,5. Den är en liten och nätt
återvinningsbehållare för varje skrivbord. Med Nexus 2,5 är det lättare att sortera det man
samlar på sig vid skrivbordet och den är lätt att tömma i företagets återvinningsstation.

n

Envoy behållare för bägare

Envoy är en D-formad behållare med stor volym som finns i två olika storlekar. Envoy
Duo är utrustad med en avskiljningsvägg inuti så att man kan återvinna två material i
samma behållare t.ex returpapper / brännbart, burkar / flaskor, osv…

n

Poplar™ återvinningsstation

Den svarta
färgen framställs
av återvunnet
material

Behållaren Envoy för bägare designades för att enkelt och hygieniskt samla använda
dryckesbägare och vätskerester separat. Reservoaren är idealisk för att hålla golvet
runt behållaren rent och torrt.
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Ett enkelt och effektivt sopsorteringssystem för inomhusbruk. Olika grafik- och
färgkombinationer tillgängliga.

n C-Thru Trio

n C-Thru™

C-Thru Bin är en genomskinlig 180 liters behållare som gör att du alltid kan kontrollera
att skräp sorteras rätt.

n Orbis™

NYHET

C-Thru Trio är en innovativ papperskorg med 3-delad säckhållare som maximerar
volymen.

n Topsy Trio™
Den svarta
färgen framställs
till 100% av
återvunnet
material

Denna modernt formgivna säckhållare erbjuds med ett stort urval extrautrustning och
fastsättningsalternativ, så att den kan anpassas perfekt till alla miljöer.

Ett mycket synligt och mångsidigt källsorteringssystem för utomhusbruk.
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n Glasdon Jubilee™

n Streamline Jubilee™
Den svarta
färgen framställs
till 100% av
återvunnet
material

NYHET

Som nytillskott i Glasdons utbud av produkter är Streamline
Jubilee en estetiskt tilltalande, traditionellt designad behållare
med fantastiska egenskaper.
Den svarta
färgen framställs
till 100% av
återvunnet
material

n Gemini™
Gemini är en attraktiv behållare bestående av två skilda
sektioner och tydliga, färgglada grafik för sopsortering. Trots
sin stor volym tar Gemini inte så mycket plats och lämpar sig
perfekt i stadskärnor och gatuområde.

Glasdon Jubilee är en stilfull behållare med ett traditionellt utseende som lätt kan anpassas för källsortering.
Behållaren erbjuder ett stort antal innovativa egenskaper. Dessutom har den två alternativa låssystem: ett med
fotreglage och ett med nyckel. Den unika räfflade designen förhindrar graffiti och oönskad affischering.

n Modulo™

n Nexus 360
Den svarta
färgen framställs
av återvunnet
material

Den svarta
färgen framställs
av återvunnet
material

Modulo är ett mångsidigt skåp för kärl och kan användas för källsortering utomhus.
Finns med ett brett urval av färgade inkastöppningar och grafik och kan även
anpassas för insamling av 2 sorters skräp i ett och samma skåp.

Nexus 360 är ett stilfullt och modernt källsorteringsskåp för 2- eller 4-hjuliga kärl.
Tack vare sin stora volym är Nexus 360 perfekt på platser där stora avfallsvolymer
deponeras.
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n Modus™

NYHET

Modus är ett källsorteringsskåp med stor volym som man förvarar sopkärl i. Ett praktiskt sätt att göra sopsorteringsutrymmet prydligt.

n Visage™

NYHET

Sortimentet Visage är en lösning bestående av skärmväggar som lätt kan sättas ihop runt sopkärlet för att skapa en fräschare miljö. Systemet är flexibelt, då antalet väggar och
designalternativen kan kombineras efter växlande behov.
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Vet dina kunder om att du bryr dig om
miljön? Budskapet av de här företagen
kan inte vara tydligare!
De personaliserade produkterna i
Glasdons sortiment bidrar inte bara till
miljöskyddet, utan hjälper dig även att
handlingskraftigt främja din image.

Telefon:
Telefax:

GmbH

För mer information kan du ta
kontakt med vår kundtjänst.

enter
Báguena, 4
cia

2 946
2 949
s@glasdon.es
n.com

Glasdon GmbH
Albin-Köbis-Straße 4
51147 Köln
Deutschland

German

Telefon:
Telefax:

Germa

+49 2203 91710
+49 2203 9171 100

E-mail: info@glasdon.de
Web: www.glasdon.com

n Andra produkter från Glasdon

PERSONALISATION VISUAL APPROVED
Please sign and return (indicate any changes required)
Signature...............................................................

Date........................

Glasdon GmbH

Polish

Albin-Köbis-Straße 4
51147 Kolonia
Niemcy
Telefon: +49 2203 91710
Telefaks: +49 2203 9171 100

E-mail: info@glasdon.de
Web: www.glasdon.com

Besok var hemsida

www.glasdon.com
… för mer information över vårt kompletta produktsortiment!

LG - REC & AMM

Glasdon U.K. Limited
Local Government Division
Preston New Road
BLACKPOOL
Lancashire
FY4 4UL
Tel: (01253) 600415
Fax: (01253) 792558
e-mail: sales@glasdon-uk.co.uk
web: www.glasdon.com

LG - WASTE

Glasdon U.K. Limited
Local Government Division
Preston New Road
BLACKPOOL
Lancashire
FY4 4UL
Tel: (01253) 600417
Fax: (01253) 792558
e-mail: sales@glasdon-uk.co.uk
web: www.glasdon.com

+46 31 895 880

+46 31 895 899

Glasdon U.K. Limited
Industrial and Commercial Division
Preston New Road
BLACKPOOL
Lancashire
FY4 4UL
Tel: (01253) 600414
Fax: (01253) 792558
e-mail: sales@glasdon-uk.co.uk
web: www.glasdon.com

info@glasdon-scandinavia.com

te Joire
e de la Marne

.L.

+49 2203 91710
+49 2203 9171 100

e-mail: info@glasdon.de
web: www.glasdon.com
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Albin-Köbis-Straße 4
51147 Kolín
Německo

Czech

ND

010-288 1212
010-288 1213
@glasdon-europe.com
n.com

Glasdon GmbH

GSAB

AFETY

n Personalisering

Glasdon Scandinavia AB

Sweden/
Norwegian
www.glasdon.com

August Barks Gata 25
SE-421 32 Västra Frölunda
Sverige
Telefon: +46 31 895 880
+46 31 895 899
Fax:

E-mail: info@glasdon-scandinavia.com
Web: www.glasdon.com

Glasdon Group Limited, som arbetsgivare, befordrar aktivt likabehandling, jämlikhet och jämställdhet på arbetsplatsen.
©Glasdon Scandinavia AB - 01/2012. Alla rättigheter förbehålles. Produkt- och prisinformation i denna publikation kan ändras utan föregående meddelande. Alla produkter som presenteras i denna publikation är upphovsrättsligt skyddade.
: C-Thru, Envoy, Envoy Duo, Gemini, Glasdon Jubilee, Modulo, Modus, Nexus, Orbis, Poplar, Streamline Jubilee, Topsy Trio och Visage är varumärken tillhörande Glasdon Group Ltd. och
dotterföretag i Storbritannien och andra länder.

Glasdon Scandinavia AB - Org.nr. 556815-7688
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Återvinn!
Vi ber dig att återvinna denna publikation
när du inte behöver den längre.
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