Producten voor een schone,
veilige en duurzame
omgeving

Afvalbakken

Afvalbakken

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 van een bedrijfslogo of een stadswapen voorzien kunnen
worden. U kunt ook uit een breed scala aan kleuren kiezen zodat uw
afvalbak aan uw visuele identiteit aangepast wordt.
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Centrum™ afvalbak
Electra™ 60 afvalbak
Glasdon Jubilee™ 110 afvalbak met verkleinde inwerpopening
Community™ afvalbak met verkleinde inwerpopeningen
Mini Plaza® afvalbak
Topsy® 2000 afvalbak met verkleinde inwerpopeningen
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Afvalbakken

Afvalbakken
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Het Beertje™ afvalbak
Orbis™ zakhouder
Sherwood™ afvalbak met deksel
Combo Delta™ afvalbak
Envoy™ 110 binnenafvalbak
Tweed™ binnenafvalbak
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Selectieve afvalinzameling

Selectieve afvalinzameling

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.
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Nexus® 100 recyclingcontainer
Nexus® 50 recyclingcontainer
Eco Nexus® afvalscheidingsbak
voor bekers
Nexus® Shuttle horeca afvalbak
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C-Thru™ 10 batterij recycleerbak
Electra™ 120 Duo recyclingcontainer
Nexus® City 140 recyclingcontainer
Modus™ behuizingen
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Afvalverzamelkarren

Hondenpoepafvalbakken

Hondenpoepafvalbakken

Afvalverzamelkarren

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 om de poep van hun hond op te ruimen.

Onze afvalverzamelkarren zijn multifunctioneel
en kunnen voor zowel afvalverzameling
als afvalscheiding en het vervoeren van
gereedschappen gebruikt worden. Deze
afvalverzamelkarren zijn van groot belang en
nuttig voor een efficiënte straatreiniging rond
drukbezochte voetgangersgebieden.
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Retriever 35™ hondenpoepafvalbak
Terrier 25™ hondenpoepafvalbak
Retriever City™ hondenpoepafvalbak

2
3

Space-Liner™ afvalverzamelkar
met één container
Skipper™ schoonmaakwagentje
Afvaltang™
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Kiosken en abri’s

Asbakken voor rokersruimtes

Kiosken en abri’s

Asbakken voor rokersruimtes

Glasdon is gespecialiseerd in het ontwerpen en
produceren van een breed scala aan verplaatsbare,
modulaire GRP-kiosken (glasvezel versterkt plastic)
en multifunctionele abri’s. Populaire toepassingen
zijn controleposten, tolhuisjes, rokersabri’s of
behuizingen voor parkeerautomaten.

Onder onze oplossingen voor rokers bieden wij muurbevestigde en
vrijstaande asbakken aan. We leveren ook vuilnisbakken met ingebouwde
asbakken voor de gescheiden en veilige inzameling van afval en
sigarettenpeuken in één en dezelfde container.
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Modus™ abri
Genesis™ kiosk

5

Muurasbak Ashmount™ 3L
Muurasbak Ashmount SG™
Vrijstaande asbak Ashguard SG™
Integro City™ afvalbak/asbak
combinatie
Vrijstaande asbak Ashguard™
5
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Parkbanken

Verkeerspalen

Parkbanken

Verkeerspalen

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.

Ons assortiment omvat een breed scala aan verkeerspalen met of zonder
verkeersborden. Deze kunnen voor verschillende toepassingen ingezet worden:
het beveiligen van de verkeerssituatie op een bepaalde plek of het afgrenzen van
parkeerterreinen. Veel van onze verkeerspalen zijn beschikbaar als een flexibele
variant die botsingen zonder probleem weerstaat.
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Lowther™ parkbank met rugleuning
Alturo™ parkbank met rugleuning
Clifton™ picknicktafel
3
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Glenwood™ afzetpaal
Infomaster™ verkeerspaal
Neopolitain™ 20 verkeerspaal
Bufferpaal™
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Uitrusting voor de gladheidbestrijding

Uitrusting voor de gladheidbestrijding

Uitrusting voor de
gladheidbestrijding
Het is essentieel om uw terrein te strooien om gladheid in
de wintermaanden te voorkomen. Wij leveren een reeks
getrokken strooiwagens, handmatige strooiwagens en
strooizoutbakken om aan al uw eisen te voldoen.
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Cruiser™ 800 strooiwagen aanhanger
Icemaster 50™ manuele strooier
Cruiser™ 300 manuele strooier
Strooizoutbak Nestor™ 400
Strooizoutbak Orbistor™ 800
Strooizoutbak Slimline™ 160
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Reddingsmateriaal
Ons assortiment reddingsmateriaal bestaat uit reddingsboeien, met een
diameter van 600mm en 750mm inclusief werplijnen van 30m of 50m
met een diameter van 8mm of 10mm, reddingsboeikasten en onze unieke
B-Line™ reddingsboei. Onze producten zijn door ons ontwikkeld en
uitvoerig getest.

Personalisatie
We bieden een gratis personalisatie service
aan om te presenteren hoe een product met
uw visuele identiteit eruit zou komen te zien.
Er is keuze uit een breed assortiment en er zijn
verscheidene personalisatie opties mogelijk
zoals:
Voor afvalbakken en afvalscheidingsbakken
– Huisstijl, speciale kleurschema’s, afvalstromen
op maat, campagneberichten en posterkit met
optie tot vervangen van poster.
Voor reddingsmateriaal – Berichtgeving over
plaatselijke regels voor noodsituaties, huisstijl.
Voor afzetpalen – Huisstijl, kleur coördinatie, en
verkeersborden.
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Guardian™ reddingsboeikast

02/502.00.00

2

B-Line Reddingsboei

info@glasdon-europe.com
www.glasdon.com
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Glasdon Europe Sarl

Parc du Buisson
2 rue des Verts Prés
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FRANKRIJK
Tel:
Fax:

02/502.00.00
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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 !

ED/SH

HD959/55

