PRODUKTER FÖR

BRF

www.glasdon.com

PAPPERSKORGAR
Vi erbjuder ett brett utbud av papperskorgar som passar alla
budgetar för att hjälpa dig att hitta exakt vad du behöver. Många
av våra inomhus- och utomhusbehållare har också utformats med
kundanpassning i åtanke, så om du vill lägga till en företagslogo
eller beställa i en icke-standard färg så är det inga problem alls.
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1. Papperskorg Topsy™ 2000
2. Papperskorg Metall Chieftain™
3. Papperskorg Electra™ 85
4. Papperskorg Mini Plaza®
5. Papperskorg Sherwood™ med lock
6. Papperskorg Topsy Jubilee™
7. Ruban™ säckstativ
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8. Courbe™ säckstativ
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KÄRLSKÅP
För avfall i större volymer användes oftast rullkärl, för
dessa har Glasdon producerat ett urval av skärmskydd och
kärlskåp som rymmer ett kärl på upp till 1 280 liter.
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1. Sopsorteringsskåp för rullkärl Modus™
2. Skärmvägg för rullkärl Visage™
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ÅTERVINNINGSBEHÅLLARE
Vi producerar ett brett sortiment av återvinningsbehållare för inomhus
och utomhus miljöer i olika storlekar och stilar. Med olika färganpassade
inkastöppningar och grafik för olika avfallsfraktioner kan du enkelt skapa
din egen återvinningsstation.

1. Sopsorteringskärl Eco Nexus® 85

1

2

2. Sopsorteringskärl Nexus 200
3. Sopsorteringskärl Nexus City 140
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PARKBÄNKAR
Vårt utbud av traditionella och moderna parkbänkar kräver minimalt med
underhåll och är väder och vandalbeständiga, vilket gör dem lämpliga för både
inomhus och utomhusbruk.
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1. Parksoffa Lowther™
2. Picknickbord
3. Parksoffa Phoenix™
2
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4. Parksoffa Alturo™

STÄDKÄRRA OCH
STÄDVAGNAR
Våra städ- och servicevagnar kan användas för insamling
av avfall, segregering av olika avfallsfraktioner, transport
av utrustning, osv… De bidrar till effektivare rengöring
på gator eller andra områden där det rör sig mycket
fotgängare.
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1. Sopvagn Skipper™
2. Skräpplockare Litta-Pikka™
1

3. S
 opvagn Space-Liner™ 200 liter
2
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ASKKOPPAR
Inom vårt sortiment av askkoppar finner du fristående och
vägg/stolpmonterade modeller. Vi kan även leverera de flesta
av våra papperskorgar med askkopp på för att reducera
nedskräpning av fimpar.
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1. Askkopp för vägg Ashmount™ 3L
2. Askkopp för vägg Ashmount SG™
3. Fristående askkopp Ashguard™
4. Rökkur, väntkur, väderskydd Modus
5. Fristående askkopp Ashguard SG™
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6. Papperskorg med askkopp Integro City™
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POLLARE
Vårt sortiment omfattar ett brett utbud av trafikpollare, kantstolpar och skyltar så
som andra trafikledningsprodukter. Många av våra pollare finns också i en flexibel
modell som innebär att de böjer sig vid en kollision.
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1. Pollare Neopolitan™ 20
2. Pollare Glenwood™
3. Krockskyddspollare Buffer™
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HUNDLATRINER
För att hjälpa till med att hålla gator och andra allmänna utrymmen fria från hundavfall
producerar vi en mängd olika hundlatriner som är extremt hållbara och slitstarka. Vi
har både fristående och vägg/stolpmonterade behållare i vårt sortiment för att kunna
erbjuda en produkt som matchar dina behov samt uppmuntrar hundägare att plocka
upp efter sina hundar.
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1. Papperskorg för hundpåsar Retriever 35™
2. Papperskorg för hundpåsar Fido 25™

1

2

3. Papperskorg med dispenser för hundpåsar
Retriever City™
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PRODUKTER FÖR VINTERVÄGHÅLLNING
Att salta och sanda dina områden under vintermånaderna är en viktig del i väghållningen.
Vi levererar en mängd olika sandspridare som är handdrivna eller går att bogsera bakom
fordon samt ett flertal sand- & gruslådor för att passa de olika behoven.

Sandlåda Slimline™ 160L

KUNDANPASSNING

SE

Gör din Glasdon produkt unik genom att addera extrautrustning. Du kan till
exempel kundanpassa produkten genom att lägga till organisationens logotyp,
emblem, personligt meddelande eller foliering. Vi har intern kompetens för att
hjälpa dig uppnå den design du önskar.

031-895-880

Glasdon Europe Sarl

Parc du Buisson
2 rue des Verts Prés
CS 12048
59702 Marcq en Baroeul cedex
FRANKRIKE

kontor@glasdon.com

Telefon: 031-895 880
E-mail: kontor@glasdon.com
Web:
www.glasdon.com
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Tryckt på
återvunnet
papper

Återvinn!
Vi ber dig att återvinna denna publikation
när du inte behöver den längre.

GW301/63
LH/

