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1.  Sherwood™ afvalbak met deksel

2. Tweed™ binnenafvalbak

3. Envoy™ binnenafvalbak

4. Glasdon Jubilee™ 110 afvalbak 
    met verkleinde inwerpopeningen

5. Mini Plaza® afvalbak met 
    verkleinde inwerpopeningen

6. Orbis™ Zakhouder

7. Topsy® 2000 afvalbak met 
    verkleinde inwerpopeningen

AFVALBAKKEN
Wij bieden een breed assortiment afvalbakken 
aan in alle prijsklassen om u te helpen precies 

te vinden wat u nodig heeft. Veel van onze 
vuilnisbakken voor binnen- en buitengebruik 

zijn zo ontworpen dat zij gemakkelijk met 
een bedrijfslogo of een stadswapen voorzien 

kunnen worden. U mag ook uit een breed scala 
aan kleuren kiezen zodat uw afvalbak aan uw 

visuele identiteit geheel aangepast wordt.
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KINDVRIENDELIJKE 
AFVALBAKKEN

Wij produceren een reeks kindvriendelijke vuilnisbakken, 
ideaal voor zowel binnen- als buitengebruik. Deze 

kleurrijke afvalbakken moedigen kinderen aan en leren ze 
over het belang van het verzamelen van afval.

1

3

1. Het Beertje™ afvalbak

2.  De Kikker™ afvalbak

3. De Dolfi jn™ afvalbak

2

HONDENPOEPAFVALBAKKEN
Om te voorkomen dat hondenpoep de openbare ruimte vervuilt, 
bieden wij verschillende modellen van hondenpoepafvalbakken 

aan, welke uiterst duurzaam zijn. U kunt kiezen tussen 
vrijstaande modellen of vuilnisbakken voor de bevestiging 

op een paal of aan de muur. Deze hygiënische oplossingen 
moedigen hondenbezitters aan na hun hond de poep op te 

ruimen.
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1.  Retriever City™ 
hondenpoepafvalbak

2.  Retriever 35™ 
hondenpoepafvalbak

3. Terrier 25™ 
    hondenpoepafvalbak

1
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1. Nexus® City 140 recyclingcontainer

2.  Eco Nexus 85 recyclingcontainer

3. Nexus 100 container voor PMD-aval

SELECTIEVE 
AFVALINZAMELING

We produceren een breed scala aan recyclingbakken voor 
binnen- en buitengebruik. Deze worden in verschillende 

groottes en stijlen aangeboden. Verschillende inwerpopeningen 
en pictogrammen voor de afvalscheiding zijn verkrijgbaar zodat 

u uw eigen recyclingstation samen kunt stellen.

1

2 3

4. Nexus 100 bekerbak

5. Nexus 100 recycling station med 
    Nexus bekerbak

6.  Eco Nexus 85 bekerbak

7.  Eco Nexus recyclingbak med 
    geïntegreerde bekerbak

8. Envoy bekerbak

9. Centrum™ bekerbak
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1

1. Muurasbak  Ashmount SG™

2. Muurasbak Ashmount™ 3 liter

3. Vrijstaande asbak Ashguard™

4. Integro City™ afvalbak/asbak combinatie

ASBAKKEN VOOR ROKERSRUIMTES
Onder onze oplossingen voor rokers bieden wij muurbevestigde en vrijstaande 
asbakken. We leveren ook vuilnisbakken met ingebouwde asbakken voor de 

gescheiden en veilige inzameling van afval en sigarettenpeuken in één en 
dezelfde container.

2 3

4

AFVALCONTAINERS VOOR DE 
HORECA

Deze afvalbakken zijn speciaal ontworpen voor de horeca en zijn daardoor 
ideaal voor locaties waar voedsel wordt bereid of geconsumeerd. De 

afvalbakken in dit assortiment zijn uitgerust met deksel met pedaalbediening 
of met grote inwerpopeningen om ervoor te zorgen dat het afval te allen tijde 

hygiënisch en moeiteloos weg wordt gegooid.

1. Combo™ afvalbak met 
    dienbladhouder

2.  Nexus Caddy verrijdbare container 
voor de afvalscheiding

3.  Nexus Shuttle horecaafvalbak

1
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1. Skipper™ schoonmaakwagentje

2. Afvaltang™

3. Space-Liner™ afvalverzamelkar met twee containers

3

AFVALVERZAMELKARREN
Onze afvalverzamelkarren zijn multifunctioneel 

en kunnen voor zowel de afvalverzameling als de 
afvalscheiding en het vervoeren van gereedschappen 
gebruikt worden. Deze afvalverzamelkarren zijn van 

groot belang en nut voor een effi ciënte straatreiniging 
rond drukbezochte voetgangersgebieden.

2
1

KIOSKEN EN ABRI’S 
Glasdon is gespecialiseerd in het ontwerpen en 
bouwen van een breed scala aan verplaatsbare, 

modulaire GRP-kiosken (glasvezel versterkt plastic) 
en multifunctionele abri’s. Populaire toepassingen 

zijn beveiligingspoorthuizen, tolhuisjes, rokersabri’s 
of behuizingen voor parkeerautomaten.

1. Modus™ abri

2. Genesis™ kiosk

1

2
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PARKBANKEN 
Ons assortiment bestaat uit zitbanken in 

zowel traditionele als eigentijdse stijl. Onze 
parkbanken zijn onderhoudsarm, weer- en 
vandalismebestendig, waardoor ze zowel 

voor binnen als buiten geschikt zijn.

VERKEERSPALEN 
Ons assortiment omvat een breed scala aan 
verkeerspalen met of zonder verkeersborden.  
Deze kunnen voor verschillende toepassingen 

ingezet worden: het beveiligen van de 
verkeerssituatie aan een bepaalde plek of 
het afgrenzen van parkeerterreinen. Veel 

van onze verkeerspalen zijn beschikbaar als 
een fl exibele variante die botsingen zonder 

probleem  weerstaat.
1

3

1. Picknicktafel

2. Elwood™ parkbank 
    met rugleuning

3. Glenwood™ afzetpaal

2

STOEPBORDEN
Advocate™ helpt uw producten 

of diensten te promoten. Het 
muurbevestigde model is bijzonders 

plaatsbesparend maar toch zeer goed 
zichtbaar.

1. Stoepbord Advocate

2. Muurbevestigd Advocate

1

2
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1.  Cruiser™ 300 manuele strooier

2.  Strooizoutbak Nestor™ 400 

3.  Strooizoutbak Orbistor™ 800 

4.  Strooizoutbak Slimline™ 160 

5. Sneeuw-Combi™

6. Cruiser 800 strooiwagen aanhanger
2

6

UITRUSTING VOOR DE GLADHEIDBESTRIJDING
Het strooien van uw site is essentieel om in de wintermaanden veilig te blijven. Wij leveren een reeks strooiwagens 
aanhangers, handgeduwde zoutstrooiers en strooizoutbakken om aan alle eisen te voldoen. Sneeuwruimen moet 

gemakkelijk en effi ciënt zijn, daarom is het belangrijk om goede gereedschappen te hebben om de klus te klaren. Onze 
sneeuwschoppen, gemaakt van ons corrosiebestendige Durapol™-materiaal, zijn sterk, duurzaam en stevig. Deze bieden 

een uiterst lange levensduur aan. 

1
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Met behulp van onze Personalisatie- en 
Brandingservice kunt u heel eenvoudig 

uw persoonlijk “tintje” aan de 
producten van uw keus geven. Van het 
toevoegen van uw bedrijfslogo of de 

stadswapen tot het volledig bedekken 
van een afvalbak met een gedrukt 

wrap-folie: we hebben de kunschap 
en ervaring om u te helpen de impact 

te bereiken die u nodig hebt.

PERSONALISATIE

BE/18/028
BE/18/029

Glasdon Europe Sarl

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

Tel: 02/502.00.00
E-mail: info@glasdon-europe.com
Web: www.glasdon.com

recycleer  
Denk eraan om deze folder te recycleren 
wanneer u hem niet meer nodig heeft !

REDDINGSBOEIEN EN 
REDDINGSBOEIKASTEN

Dit assortiment is essentieel voor het redden 
van personen in onveilige situaties in water. 

Hier vindt u kasten voor het opbergen van onze 
reddingsboeien, verkrijgbaar in 600mm of 750mm 

doorsnede en geleverd met werplijnen van 30m 
of 50m naar keuze of van onze unieke B-Line™ 
reddingsboei. Deze producten zijn in eigen huis 

ontworpen en uitvoerig getest om gemoedsrust te 
bieden.

Guardian™ Reddingsboeikasten

www.glasdon.com

info@glasdon-europe.com02/502.00.00
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