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              :  Afvaltang, Alturo, Armortec, Ashguard, Ashguard SG, Ashmount, Ashmount SG, Beertje, B-Line, Bufferpaal, Carleton, Cedar, Centrum, Classico, Combo, Community, Cruiser, C-Thru, 
Dolfijn, Duracore, Duraplus, Durapol, Duratec, Eclipse, Eco-Rest, Ecoboard, Eden, Elder, Enviropol, Envoy, Envoy Duo, Evolution, Firesafe, Firexpire, FullBloom, Futuro, Glasdon Ice Grips, Glasdon 
Jubilee, Glasdon Snospade, Grafitix, Guardian, Guardsman, Hippo, Hygromat, Impactalight, Impactapol, Infomaster, Integro, Jubilee, Kent, Kikker, Lo-Co, Luna, Metalen Chieftain, Metalen Guppy, 
Metalen Terrier 35, Metalen Terrier 50, Midi Bi-Minder, Mini Plaza, Mini Sneeuwschuiver, Mobilo, Modulo, Modus, Neopolitain, Nexus, Orbis, Phoenix, Plaza, Poplar, Quick-Release, Rebound 
Signmaster, Reflexapol, Retriever City, Retriever 35, Retriever 50, Rowan, Rups, Skipper, Smokeguard, Sneeuw-Combi, Sneeuwschop, Sneeuwschuiver, Space-Liner, Stanford, Streamline Jubilee, 
Super Corbi 50, Timberpol, Topsy 2000, Topsy Jubilee, Treblo, Turbocruiser, Tweed, Ultimo, Vandalex, Venturo, Vergemaster RX, Victory, Visage en Zone zijn gedeponeerde handelsmerken van 
Glasdon Group Ltd. en al haar filialen in Groot-Brittannië en de rest van de wereld.
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De producten van Glasdon worden vervaardigd uit materialen van hoge kwaliteit en worden onderworpen aan strenge kwaliteitscontroles 
om de duurzaamheid en betrouwbaarheid van de producten te garanderen. Als bewijs van ons streven naar kwaliteitsproducten is Glasdon 
ISO9001 gecertificeerd.

In deze brochure wordt verwezen naar de volgende materialen:

Alle Glasdon producten kunnen gerecycleerd worden.
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ARMORTEC® is een roestbestendige coating, die extra bescherming biedt aan de metalen onderdelen waarmee sommige producten van 
het Glasdon assortiment samengesteld worden.

Zonder 
Armortec 
coating

Met 
Armortec 
coating Een met 

Armortec 
behandelde paal heeft 
een vijf keer zo lange 

levensduur als een 
traditionele paal. 

DURACORE™ is een materiaal dat bestaat uit een duurzame externe wand van hoge densiteit en uit een centrale kern van cellulaire 
samenstelling voor extra stevigheid en weerstand tegen extreme temperaturen. Duracore roest niet, verkleurt niet, barst niet en is 
onderhoudsvriendelijk.

DURAPLUS™ is een speciaal ontworpen, door-en-door gekleurd composiet plastic dat uiterst vandalismebestendig is. Duraplus roest niet, 
barst niet en is onderhoudsvriendelijk. 

DURAPOL® is een polymeer dat ontworpen is om weerstand te bieden aan extreme temperaturen en waarvan de schokbestendigheid in 
eigen laboratorium is getest conform de voorschriften van de BS EN ISO9001:2000 kwaliteitsnormen. Durapol verkleurt niet, roest niet, 
barst niet en is onderhoudsvriendelijk.

DURATEC™ is een materiaal dat speciaal is ontworpen voor binnengebruik. Naast zijn aantrekkelijke afwerking combineert het materiaal 
robuustheid, stabiliteit en duurzaamheid. Duratec roest niet, verkleurt niet, barst niet en is onderhoudsvriendelijk.

ENVIROPOL®  is een materiaal dat merendeels vervaardigd is uit verbruikte plastieken. Door het evenwichtig mengen van de verschillende 
materialen krijgt men een uiterst veelzijdig product dat geschikt is voor verschillende toepassingen. Enviropol roest niet, barst niet en is 
onderhoudsvriendelijk.

IMPACTAPOL®  is een speciaal ontworpen polymeer dat uiterst flexibel en uitrekbaar is om eenvoudig zijn oorspronkelijke vorm aan te 
kunnen nemen na een impact. Impactapol is bestendig tegen afschuring, roest niet, barst niet en is onderhoudsvriendelijk.

REFLEXAPOL®  is een polymeer dat speciaal ontworpen is om langdurig te kunnen functioneren op drukbezochte plaatsen. Na een botsing 
neemt het de oorspronkelijke vorm aan en het hoeft nooit opnieuw te worden geverfd.

TIMBERPOL® is een duurzaam en robuust materiaal dat samengesteld is met min. 70% gerecycleerd houtzaagsel en gerecycleerd 
polypropyleen. Het materiaal is in de massa gekleurd en zo goed als onderhoudsvrij.  Zoals met alle producten die hout bevatten, zal het 
materiaal in het begin vanzelf licht verkleuren. De eigenschappen van het materiaal worden absoluut niet aangetast door dit natuurlijk 
proces. U hoeft het materiaal nooit te verven of te lakken.  Een ander kenmerk van Timberpol is dat het materiaal - alhoewel het er als hout 
uitziet - splintervrij is. Het is daarom ideaal voor gebruik in de samenstelling van zitbanken.

VANDALEX®  is een aluminiumalliage met elastische eigenschappen om schokken beter te kunnen absorberen. Geanodiseerd zal Vandalex 
niet roesten en is onderhoudsvriendelijk.

ROESTVRIJ STAAL GRAAD 316

Duurzame Kwaliteitsmaterialen
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Inhoud

Testresultaten van schokbestendigheid en weerstand tegen corrosie door zeezout van een verzinkt 
stalen paal met of zonder Armortec coating.

Uit de test over de weerstand m.b.t. corrosie door zeezout is gebleken dat de levensduur van de 
met Armortec behandelde paal vijf keer zo lang is als die van een verzinkt stalen paal met polyester 
poedercoating.

Beide afgebeelde palen zijn allereerst onderworpen aan een schokbestendigheidstest: herhaalde slagen m.b.v. een 
metalen hamer. Daarna zijn de palen zes maanden lang besproeid met zeezout in eigen laboratorium.
Deze laatste test stelt het materiaal sterk op proef en is bestemd om het corrosieproces te versnellen om 
weersomstandigheden langdurig in een buitenlocatie te simuleren.
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Overtuigd van de vele voordelen van een nieuw materiaal, het glasvezelversterkte kunststof (GRP), 
verkocht een kleinbedrijf 50 jaar geleden zijn eerste herschilderings- en onderhoudsvrije verkeersbord 
aan een gemeente.

Dit kleinbedrijf was Glasdon en was baanbreker in het gebruik van kunststofmateriaal in de 
vervaardiging van verkeersborden en straatmeubilair. Het resultaat hiervan is een uitgebreid assortiment 
van producten met een lange levensduur en heel lage onderhoudskosten in vergelijking met producten 
uit traditionele materialen.

Het gebruik van GRP voor deze toepassing was een eerste demonstratie van de creativiteit in innovatie 
die het bedrijf sindsdien altijd heeft gekenmerkt.

50 Jaar Technische Vooruitgang 

50 Jaar Productontwikkeling
Het Glasdon team van designers en productontwikkelaars heeft een ervaring van meer dan 50 jaar 
gebundeld met als doelstelling continu zijn technische kennis uit te diepen en hoogkwalitatieve producten 
uit de beste en meest innovatieve materialen aan te bieden. Hiervoor wordt beroep gedaan op de 
allerlaatste computertechnologie, waaronder virtuele 3D ontwerp- en ontwikkelingssoftware. Onze 
producten worden voortdurend door onafhankelijke organisaties getest zodat ze voldoen aan de exacte 
verwachtingen van onze klanten qua functionaliteit, duurzaamheid, betrouwbaarheid en esthetiek.

50 Jaar Sociaal en Milieu-Engagement
Aan de basis van de reputatie van Glasdon ligt een breed assortiment producten, welke speciaal 
ontworpen zijn om ons leef-, woon- en werkmilieu te verbeteren. Hierdoor is Glasdon een leidende 
organisatie op haar afzetmarkt geworden.

Glasdon is bovendien maatschappelijk en sociaal verantwoord en beschikt over een 
ISO 14001 gecertificeerd milieubeleid. Wij streven ernaar niet alleen binnen onze eigen 
organisatie het afval selectief in te zamelen en te recyclen maar ook steeds meer 
innovatieve, gerecycleerde materialen bij het vervaardigen van onze producten te gebruiken.

50 Jaar Klantentevredenheid
Wij vinden het uitermate belangrijk om onze klanten te allen tijde goed, efficiënt en snel te woord te staan. 
Onze adviseurs en technici worden opgeleid om een passend antwoord op alle vragen van onze klanten 
te kunnen geven. Onze medewerkers staan dagelijks tot uw beschikking. Zij staan tot uw dienst voor 
productdemonstraties op locatie, gepersonaliseerde en individuele begeleiding van uw projecten en ook 
voor alle aspecten en vragen na de verkoop en de levering.

Wij streven ernaar onze levertijden zo kort mogelijk te houden en alle nieuwe inkomende aanvragen 
onmiddelijk te beantwoorden.

50 Jaar Expertise en Kwaliteit
Ter ondersteuning van de vervaardiging en samenstelling van onze producten in onze moderne fabrieken 
hebben wij over meerdere jaren een netwerk van betrouwbare leveranciers opgebouwd, welke nauw met 
ons samenwerken om ervoor te zorgen dat al onze producten aan de ISO 9001 kwaliteitsnormen voldoen.

Om de beste kwaliteit en prestaties van onze producten te kunnen garanderen, worden de gebruikte 
materialen zorgvuldig geselecteerd en de vervaardigingsprocessen naar gelang hun efficientie uitgekozen. 
Wij zorgen er ook voor dat de prijsoverwegingen nooit ten koste gaan van de kwaliteit.

Vijftig Jaar Innovatie

Uitvoering van kwaliteitstesten

Uithoudingsvermogenstest 
van de wielen van de Skipper 

afvalverzamelwagen

UV-testapparatuur

3
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Streamline Jubilee™

Glasdon Jubilee™

Glasdon Jubilee combineert een traditioneel uiterlijk 
met een elegant ogende vorm en talrijke innoverende 
kenmerken. De deur van de afvalbak is uitgerust met 
een ingebouwd sluitingssysteem, dat naar keuze met 
een sleutel of met een pedaal bediend kan worden. 
Bovendien gaat de deur automatisch op slot wanneer 
men deze dichtslaat. De geribde oppervlakken werken 
preventief tegen wildplakkers en graffiti.

De afvalbak Streamline Jubilee combineert de voordelen 
van de populaire Glasdon Jubilee met een geraffineerd 
en compacter design (85 liter). Dankzij een brede keuze 
aan kleuren kan de Streamline Jubilee worden gebruikt 
voor de inzameling van elk type afval.

De Streamline Jubilee past goed bij de Glasdon 
Jubilee afvalbak; ze vormen een uitgebreid assortiment 
afvalbakken voor gewoon afval en afvalbakken voor de 
selectieve inzameling.

Standaard uitrustingen 
•  Vier inwerpopeningen.
•  Graffitiwerende geribde 

oppervlakken.
•  Uitdoofplaat voor sigaretten 

in een goudkleur of 
basaltgrijs.

•  Dubbelwandige deur met 
ingebouwd 3-punts slot.

•  Ingebouwd scharnier.
•  Sluitingssysteem 

met sleutel of met 
pedaalbediening naar keuze.

• Binnenbak.
• Standaard afvallogo‘s.

Opties verkrijgbaar tegen 
meerprijs
•  Asbak voor op het deksel, in 

een goudkleur of basaltgrijs.
•  Uitdoofplaten voor 

sigaretten voor onder de 
inwerpopeningen.

•  A4-poster houder.
•  Elastische 

vuilniszakhoudersband voor 
gebruik met de binnenbak.

•  Aangepaste pictogrammen 
en inwerpopeningen tbv de 
selectieve afvalinzameling.

•  Verkleinde 
inwerpopeningen.

•  Aanbrengen van een eigen 
logo.

Samenstelling
Afvalbak: Durapol® 
polyethyleen.
Binnenbak: verzinkt staal.

Afmetingen
Inhoud van de afvalbak: 
130 liter
Inhoud van de binnenbak: 
110 liter
Hoogte: 1.158 mm
Breedte: 598 mm
Diepte: 553 mm
Gewicht (incl. binnenbak): 
28,4 kg

Kleuren
Zwart*, molensteen, 
donkerblauw, donkergroen, 
grijs.
*Vervaardigd uit 100% gerecycleerde 
materialen.

Standaard uitrustingen 
•  Smal ontwerp.
•  Twee inwerpopeningen.
•  Koepelvormig deksel.
•  Uitdoofplaat voor sigaretten 

in goudkleur of basaltgrijs.

Opties verkrijgbaar tegen 
meerprijs
•  Asbak voor op het deksel, in 

een goudkleur of basaltgrijs.

Samenstelling
Afvalbak met deur: Durapol.
Binnenbak: verzinkt staal of 
Durapol.

Afmetingen
Inhoud van de afvalbak: 
85 liter
Inhoud van de binnenbak: 
70 liter
Hoogte: 1.170 mm
Breedte: 583 mm
Diepte: 406 mm
Gewicht (incl. binnenbak): 
23,5 kg

Kleuren
Zwart*, molensteen, 
donkerblauw, donkergroen, 
grijs.
*Vervaardigd uit 100% gerecycleerde 
materialen.

ZwArte KleUr, 
VerVAArdigd 

Uit 100% 
gerecycleerde 

mAteriAlen

ZwArte KleUr, 
VerVAArdigd 

Uit 100% 
gerecycleerde 

mAteriAlen

Ook geschikt voor 
de selectieve 

afvalinzameling

Ook geschikt voor 
de selectieve 

afvalinzameling

De Streamline Jubilee is een compacte, smalle uitvoering van de Glasdon 
Jubilee afvalbak.

Glasdon Jubilee combineert een traditioneel uiterlijk met een elegant ogende 
vorm en talrijke innoverende kenmerken.
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Evolution™

Luna™

ZwArte KleUr, 
VerVAArdigd 

Uit 100% 
gerecycleerde 

mAteriAlen

ZwArte KleUr, 
VerVAArdigd 

Uit 100% 
gerecycleerde 

mAteriAlen

Ruimtebesparende, elliptische vorm.

Model met deksel

De Evolution afvalbak is een stijlvolle afvalcontainer 
met een modern uiterlijk dat perfect in alle omgevingen 
past. De elliptische vorm van de afvalbak werkt 
ruimtebesparend, hetgeen ideaal is voor gebruik in 
drukbezochte locaties.

Luna is een stijlvolle, compacte, open afvalbak die weinig 
plaats inneemt en perfect in alle omgevingen past. De 
Luna afvalbak is voorzien van een vuilniszakhouder die de 
vuilniszak vast op zijn plaats en buiten het zicht houdt. 
De afvalbak is zo ontworpen dat meerdere containers 
opgestapeld kunnen worden hetgeen ruimte- en 
kostenbesparend werkt voor de opslag en het transport.

Standaard uitrustingen
•  Afvallogo‘s verkrijgbaar in 

de kleur goud, zilver of wit.
•  Automatisch vergrendelbaar 

slot met sleutel.
•  Dubbelwandige deur met 

geïntegreerd scharnier.
• Verzinkt stalen binnenbak.

Opties verkrijgbaar tegen 
meerprijs
•  Roestvrij stalen uitdoofplaat 

voor sigaretten.
•  Vlamdovende afdekplaat 

Firexpire®.
•  Afsluitkleppen (kan 

niet gebruikt worden 
in combinatie met de 
vuurdovende afdekplaat 
Firexpire).

•  Aanbrengen van een eigen 
logo.

•  Verschillende 
bevestigingsopties.

Samenstelling
Afvalbak met deur: Durapol.
Afsluitkleppen: Durapol.
Binnenbak: verzinkt staal.
Slot: verzinkt staal.
Scharnierstang: roestvrij staal.

Afmetingen
Inhoud van de afvalbak: 
75 liter
Inhoud van de binnenbak: 
65 liter
Hoogte: 1.025 mm
Breedte: 650 mm
Diepte: 400 mm
Breedte v/d inwerpopening: 
386 mm
Hoogte v/d inwerpopening: 
166 mm
Gewicht (incl. binnenbak): 
17,36 kg

Kleuren
Molensteen, donkergrijs, 
donkerblauw, zwart*.
*Vervaardigd uit 100% gerecycleerde 
materialen.

Standaard uitrustingen 
• Standaard afvallogo’s.
• Vuilniszakhouder.
•  Oppervlak met antisticker 

reliëfs.
•  Keilbouten voor de 

verankering in de grond.
•  Mogelijkheid om meerdere 

units op te stapelen.

Opties verkrijgbaar tegen 
meerprijs
• Stalen binnenbak.
• Deksel.
•  Uitdoofplaat voor sigaretten 

voor op het deksel.
•  Aanbrengen van een 

eigen logo, blazoen of 
boodschap.

Samenstelling
Afvalbak: Durapol.
Deksel: Durapol.
Binnenbak: verzinkt staal.

Afmetingen
Inhoud: 60 liter
Hoogte (zonder deksel):  
795 mm
Hoogte (met deksel): 945 mm
Breedte: 566 mm
Diepte: 443 mm
Gewicht (zonder deksel): 5 kg
Gewicht (met deksel): 7 kg

Kleuren
Molensteen, zandsteen, 
donkergrijs, zwart*.
*Vervaardigd uit 100% gerecycleerde 
materialen.

Andere kleuren zijn verkrijgbaar onder 
voorbehoud van een minimale afname.  
Neemt u a.u.b. hieromtrent contact op met 
onze adviseurs.

Luna is een stijlvolle en compacte afvalbak die perfect in alle omgevingen past.
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Futuro™

Integro™

De Integro combineert een groot volume met een smal ontwerp.

De Futuro afvalbak heeft een robuuste deur met versterkt scharnier.

Verkleinde 
inwerpopeningen

Een stijlvolle en gebruikersvriendelijke afvalbak met 
twee brede inwerpopeningen. De binnenbak is makkelijk 
toegankelijk, hetgeen het reinigen van de bak sneller en 
eenvoudiger maakt. De afvalbak kan als optie (tegen een 
geringe meerprijs) voorzien worden van een asbak aan 
een van de zijkanten.

Een stijlvolle, compacte afvalbak met twee geïntegreerde 
asbakken aan de zijkanten. Nu kan u veilig en efficiënt 
afval en sigarettenpeuken in één unit verzamelen dankzij 
drie volledig gescheiden binnenbakken !

Standaard uitrustingen 
•  Binnenbak van verzinkt staal 

of van polyethyleen naar 
keuze.

•  Robuuste deur met 
versterkt scharnier.

•  Afvallogo‘s in de kleur goud, 
zilver, zwart of wit.

•  Decoratieve stroken,in de 
kleur goud of zilver.

Opties verkrijgbaar tegen 
meerprijs
•  RVS uitdoofplaat voor 

sigaretten.
•  Vlamdovende afdekplaat 

Firexpire.
•  RVS asbak voor op het 

deksel van de afvalbak.
•  Afsluitkleppen. (Let op! 

De kleppen kunnen 
niet gebruikt worden 
in combinatie met het 
systeem Firexpire).

•  Keuze uit verschillende 
bevestigingsopties. (Het 
wordt sterk aangeraden de 
afvalbakken in de grond te 
verankeren).

•  Vuilniszakhouder i.p.v. een 
binnenbak.

•  RVS zijdelingse asbak 
met uitdoofrooster en 
binnenbakje.

•  Aanbrengen van een 
eigen logo, reclame of 
boodschap.

Samenstelling 
Bak: Durapol.
Stalen binnenbak: verzinkt 
staal.
Binnenbak van kunststof: 
polyethyleen.
Vuilniszakhouder: ring van 
roestvrij staal.

Afmetingen
Inhoud van de afvalbak: 
120 liter
Inhoud van de binnenbak: 
100 liter
Hoogte: 1.056 mm
Breedte: 551 mm
Diepte: 551 mm
Gewicht (incl. stalen 
binnenbak): 20,2 kg

Kleuren 
Molensteen, zandsteen, 
donkergroen, zwart.

Standaard uitrustingen 
•  Robuust slot type kofferbak, 

dat automatisch dicht valt.
• Verzinkt stalen binnenbak.
•  RVS uitdoofplaat voor 

sigaretten.
•  Sigaret-pictogrammen.
•  Afvallogo‘s in de kleur goud, 

zilver, zwart of wit.
•  Decoratieve strook in de 

kleur goud of zilver.

Opties verkrijgbaar tegen 
meerprijs
•  Vlamdovende afdekplaat 

Firexpire. Het systeem 
Firexpire is enkel te 
gebruiken in de afvalbak van 
90 liter, niet in de asbakken.

•  Keuze uit verschillende 
bevestigingsopties. (Het 
wordt sterk aangeraden de 
afvalbakken in de grond te 
verankeren).

•  Afsluitkleppen. (Let 
op! de kleppen kunnen 
niet gebruikt worden 
in combinatie met het 
systeem Firexpire). 

•  Verkleinde 
inwerpopeningen.

•  Aanbrengen van een 
eigen logo, reclame of 
boodschap.

Samenstelling
Bak en deksel: Durapol.
Binnenbakken: verzinkt staal.
Asbakrooster, slotpaneel, 
uitdoofplaat voor sigaretten en 
zijpanelen: roestvrij staal.

Afmetingen
Inhoud van de afvalbak: 
110 liter
Inhoud van de binnenbak: 
90 liter  
Asbakken: 2 x 3 liter 
Breedte: 600 mm
Diepte: 402 mm
Hoogte: 1.100 mm 
Asbakken: 2 x 3 liter
Gewicht (incl. binnenbak): 
21,4 kg

Kleuren
Molensteen, zandsteen, 
donkerblauw, zwart.
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Topsy Jubilee™

Topsy 2000™

ZwArte KleUr, 
VerVAArdigd Uit 
gerecycleerde 

mAteriAlen

De Topsy 2000 past in iedere omgeving.

Model in de kleur bordeaux met goudkleurige stroken.

Verkleinde 
inwerpopeningen

Verkleinde 
inwerpopeningen

De Topsy 2000 is vervaardigd uit Durapol polyethyleen, 
een materiaal dat bijzonder robuust en duurzaam 
is en tevens bestand is tegen vandalisme en 
weersomstandigheden. De Topsy 2000 vereist daardoor 
een minimaal onderhoud en heeft een lange levensduur.

De Topsy Jubilee afvalbak heeft een Victoriaanse 
vormgeving en is vervaardigd uit polyethyleen Durapol 
dat stijlvol licht korrelig afgewerkt is.

Standaard uitrustingen 
•  Twee modellen verkrijgbaar: 

met slot en sleutel of met 
exclusief sluitingssysteem 
zonder slot.

•  Binnenbak van verzinkt staal 
of van polyethyleen naar 
keuze.

•  Afvallogo‘s in de kleur goud, 
zilver, zwart of wit.

Opties verkrijgbaar tegen 
meerprijs
•  Asbakken voor op het 

deksel van de afvalbak 
(4 modellen verkrijgbaar).

•  RVS uitdoofplaat voor 
sigaretten.

•  Vlamdovende afdekplaat 
Firexpire.

•  Ruime keuze aan 
bevestigingsopties.

•  Verkleinde 
inwerpopeningen.

•  Aanbrengen van een eigen 
logo.

Samenstelling
Afvalbak: Durapol.
Binnenbak: verzinkt staal of 
polyethyleen naar keuze.

Afmetingen
Inhoud van de afvalbak: 
110 liter
Inhoud van de binnenbak: 
90 liter
Totale hoogte: 1.000 mm
Diameter van de sokkel:  
545 mm
Gewicht met stalen binnenbak: 
15 kg

Kleuren
Rood, geel, lichtblauw, 
donkerblauw, lichtgroen, 
donkergroen, zwart, wit, 
lichtgrijs.

Standaard uitrustingen 
•  Vandalismebestendig slot 

en sleutel.
•  Keuze uit een binnenbak 

van verzinkt staal of van 
polyethyleen.

•  Goudkleurige afvallogo‘s en 
decoratieve stroken.

Opties verkrijgbaar tegen 
meerprijs
•  Vlamdovende afdekplaat 

Firexpire. 
•  Keuze uit verschillende 

bevestigingsopties (Het 
wordt sterk aangeraden de 
afvalbakken in de grond te 
verankeren).

•  RVS uitdoofplaat voor 
sigaretten. 

•  Uitdoofplaat voor sigaretten 
uit zwart geanodiseerd 
aluminium. 

•  Keuze uit verschillende 
asbakken voor op het 
deksel.

•  Verkleinde 
inwerpopeningen.

•  Aanbrengen van een 
eigen logo, reclame of 
boodschap. Op de Topsy 

Jubilee afvalbak kan een 
plaat uit polycarbonaat 
aangebracht worden met 
een zwart embleem op een 
goudkleurige achtergrond 
of met een goudkleurig 
embleem op een zwarte 
achtergrond.

Samenstelling
Buitenmantel en sokkel: 
Durapol.
Metalen binnenbak: verzinkt 
staal.
Binnenbak van kunststof: 
polyethyleen.

Afmetingen
Inhoud van de afvalbak: 
125 liter
Inhoud van de binnenbak: 
110 liter
Max. diameter: 560 mm
Hoogte: 1.100 mm
Gewicht (incl. stalen 
binnenbak): 17 kg

Kleuren
Bordeaux, donkergroen, 
zwart*.
*Bevat gerecycleerd materiaal.
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Mini Plaza™

Community™

De Plaza afvalbakken maken deel uit van het Neopolitain assortiment dat bestaat 
uit twee afvalbakken en verschillende modellen verkeerspaaltjes. Alle producten 
uit het Neopolitain assortiment zijn op elkaar afgestemd en passen perfect in elke 
omgeving.

De Mini Plaza afvalbak heeft een inhoud van 70 liter en is een compacte, smallere 
uitvoering van de Plaza afvalbak. Deze afvalbak beschikt over hetzelfde unieke 
sluitingssysteem zonder slot.

De Community afvalbak heeft een grote inhoud van 128 liter, hetgeen het 
veelvuldig legen van de afvalbak sterk reduceert.

Standaard uitrustingen
•  Verzinkt stalen binnenbak of binnenbak 

van polyethyleen.
•  Decoratieve stroken in de kleur goud of 

zilver.
•  Afvallogo‘s in de kleur goud, zilver, zwart 

of wit.
• Exclusief sluitingssysteem zonder slot. 

Opties verkrijgbaar tegen meerprijs 
•  Vlamdovende afdekplaat Firexpire. 
•  Keuze uit verschillende asbakken voor op 

het deksel.
•  RVS uitdoofplaat voor sigaretten. 
•  Uitdoofplaat voor sigaretten uit zwart 

geanodiseerd aluminium. 
•  Paar kleppen (niet geschikt in combinatie 

met het Firexpire systeem).
•  Verkleinde inwerpopeningen.

•  Aanbrengen van een eigen logo, reclame 
of boodschap.

Samenstelling
Buitenmantel en sokkel: Durapol.
Binnenbak: verzinkt staal.
Binnenbak van kunststof: polyethyleen.

Afmetingen
Inhoud van de afvalbak: 120 liter
Inhoud van de binnenbak: 100 liter
Hoogte: 1.041 mm
Max. diameter: 602 mm
Gewicht (incl. stalen binnenbak): 19,2 kg 

Kleuren
Molensteen, zandsteen, donkerblauw, 
donkergroen, bordeaux, zwart*.
*Bevat gerecycleerd materiaal.

Standaard uitrustingen
• Verzinkt stalen binnenbak.
•  Afvallogo‘s in de kleur goud, zilver, zwart 

of wit. 
•  2 x decoratieve stroken in de kleur goud 

of zilver. 
• Exclusief sluitingssysteem zonder slot.

Opties verkrijgbaar tegen meerprijs
•  Vlamdovende afdekplaat Firexpire.
•  RVS uitdoofplaat voor sigaretten.
•  Uitdoofplaat voor sigaretten uit zwart 

geanodiseerd aluminium.
•  Keuze uit verschillende asbakken voor op 

het deksel.
•  Verkleinde inwerpopeningen.
•  Aanbrengen van een eigen logo, reclame 

of boodschap.

Samenstelling
Buitenmantel en sokkel: Durapol.
Binnenbak: verzinkt staal.

Afmetingen
Inhoud van de afvalbak: 70 liter
Inhoud van de binnenbak: 63 liter
Hoogte: 955 mm
Max. diameter: 462 mm
Gewicht (incl. stalen binnenbak): 12,6 kg

Kleuren
Molensteen, zandsteen, donkerblauw, 
donkergroen, zwart *.
*Bevat gerecycleerd materiaal.

Standaard uitrustingen
•  Keuze uit een binnenbak van verzinkt staal 

of van polyethyleen.
• Vandalismebestendig slot met sleutel.
•  Afvallogo‘s in de kleur goud, zilver, zwart 

of wit.

Opties verkrijgbaar tegen meerprijs
•  Vlamdovende afdekplaat Firexpire.
•  Keuze uit verschillende bevestigingsopties 

(Het wordt sterk aangeraden de 
afvalbakken in de grond te verankeren).

•  RVS uitdoofplaat voor sigaretten.
•  Uitdoofplaat voor sigaretten uit zwart 

geanodiseerd aluminium. 
•  Keuze uit verschillende asbakken voor op 

het deksel.
•  Verkleinde inwerpopeningen.
•  Aanbrengen van een eigen logo, reclame 

of boodschap.

Samenstelling
Buitenmantel en deksel: Durapol.
Stalen binnenbak: verzinkt staal.
Binnenbak van kunststof: polyethyleen.

Afmetingen
Inhoud van de afvalbak: 128 liter
Inhoud van de binnenbak: 110 liter
Hoogte: 1.072 mm
Max. diameter: 500 mm
Gewicht (incl. stalen binnenbak): 15,5 kg

Kleuren
Rood, geel, lichtblauw, donkerblauw, 
donkergroen, lichtgrijs, zwart*.
*Bevat gerecycleerd materiaal.

Plaza®

Verkleinde 
inwerpopeningen

Verkleinde 
inwerpopeningen

Verkleinde 
inwerpopeningen

ZwArte KleUr, 
VerVAArdigd Uit 
gerecycleerde 

mAteriAlen

ZwArte KleUr, 
VerVAArdigd Uit 
gerecycleerde 

mAteriAlen

ZwArte KleUr, 
VerVAArdigd Uit 
gerecycleerde 

mAteriAlen
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De Modulo afvalcontainer is een multifunctioneel, veelzijdig product dat met 
talrijke opties en accessoires aangeboden wordt en voor vele verschillende 
doeleinden gebruikt kan worden.

Verkrijgbare binnenbakken
• Rolcontainers van 120 liter of van 140 liter.
•  2 binnenbakken uit polyethyleen van elk 

90 liter.
•  2 binnenbakken uit verzinkt staal van elk 

65 liter.
•  Een zakhouder voor vuilniszakken van 240 

liter.

Opties verkrijgbaar tegen meerprijs
• RVS asbak.
•  Vuurdovende afdekplaat Firexpire (enkel 

verkrijgbaar in combinatie met de stalen 
binnenbakken).

•  Decoratieve stroken in de kleur goud of 
zilver.

• Paar kleppen.
•  Verkleinde inwerpopeningen.
• Aanbrengen van een eigen logo.

Samenstelling
Afvalcontainer: Durapol.
Binnenbak: verzinkt staal of polyethyleen.
Zakhouder: RVS.
Asbak: RVS.

Afmetingen
Inhoud van de afvalbak: tot 160 liter
Inhoud van de binnenbak: tot 140 liter
Breedte: 674 mm
Diepte: 704 mm
Hoogte: 1.402 mm 
Gewicht excl. binnenbak: 35 kg

Kleuren
Zwart*.
*Bevat gerecycleerd materiaal.

De Nexus 360 kan een rolcontainer van 360 of 240 liter herbergen en is ideaal 
voor plaatsen waar veel afval wordt geproduceerd, zoals recyclingpunten, 
voetgangersgebieden, parkeerplaatsen en binnensteden. De Nexus 360 is voorzien 
van een bolle vorm die voorkomt dat afval op de bovenkant van de container wordt 
gelegd en heeft tevens een vijfpunts vergrendelingssysteem.

De Nexus 200 is een multifunctionele afvalcontainer met twee binnenbakken. 
Dankzij zijn elliptische vorm heeft deze afvalcontainer een klein grondoppervlak en 
zijn de openingen vanuit elke hoek zichtbaar.

Standaard uitrustingen
•  Oppervlakken met antisticker reliëfs 

die preventief werken tegen graffiti en 
wildplakkers.

•  Inwerpopeningen speciaal ontworpen om 
het afval naar de binnenbak te leiden. 

•  Bodem van de afvalcontainer zo gegoten 
dat de binnenbak er heel eenvoudig 
uitgehaald kan worden.

•  Met brede handvaten, die 
geschikt zijn voor het gebruik van 
veiligheidshandschoenen. 

•  Slot met een uniek mechanisme dat 
bestand is tegen corrosie.

Opties verkrijgbaar tegen meerprijs
• Vlamdovend veiligheidssysteem Firesafe.
•  Verkleinde inwerpopeningen.
•  Aanbrengen van een eigen logo.

Samenstelling
Afvalcontainer met deur: Durapol.

Afmetingen
Inhoud: rolcontainers van 240 of 360 liter 
Breedte: 835 mm
Diepte: 1.071 mm
Hoogte: 1.512 mm
Gewicht excl. rolcontainer/ binnenbakken: 
50 kg

Kleuren
Zwart*, donkergrijs.
*Bevat gerecycleerd materiaal.

Standaard uitrustingen
•  Robuuste structuur: dubbelwandige 

afvalbak en deur.
•  Efficiënt openingssysteem: één sleutel 

volstaat om de twee deuren te openen.
•  Afwerking bestand tegen wildplakken.
•  Afvallogo’s in de kleur goud of zilver.
•  Met brede handvaten, die 

geschikt zijn voor het gebruik van 
veiligheidshandschoenen. 

•  Slot met een uniek mechanisme dat 
bestand is tegen corrosie.

Opties verkrijgbaar tegen meerprijs
•  Uitdoofplaat voor sigaretten in de kleuren 

donkergrijs of goud.
•  Asbak in de kleuren donkergrijs of goud.
•  2 polyethyleen binnenbakken van 100 liter.
•  Vlamdovend veiligheidssysteem 

Firesafe™.

•  Hermetische anti-spatplaat.
•  Vuilniszakhouder.
•  Verkleinde inwerpopeningen.
• Aanbrengen van een eigen logo.

Samenstelling
Deur en afvalbak: Durapol.

Afmetingen
Inhoud van de afvalbak: 2 x 136 liter
Inhoud van de binnenbak: 2 x 100 liter
Breedte: 1.169 mm
Diepte: 591 mm
Hoogte: 1.177 mm
Gewicht met stalen
binnenbakken: 51 kg

Kleuren
Zwart*, donkergrijs.
*Bevat gerecycleerd materiaal.

Nexus 360

Modulo™

Nexus® 200

ZwArte KleUr, 
VerVAArdigd Uit 
gerecycleerde 

mAteriAlen

ZwArte KleUr, 
VerVAArdigd Uit 
gerecycleerde 

mAteriAlen

ZwArte KleUr, 
VerVAArdigd Uit 
gerecycleerde 

mAteriAlen

Ook geschikt 
voor de 

selectieve 
afvalinzameling

Ook geschikt 
voor de 

selectieve 
afvalinzameling

Ook geschikt 
voor de 

selectieve 
afvalinzameling
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Metalen Chieftain™

Metalen Guppy™

Stanford™

VerVAArdigd 
Uit 100% 

gerecycleerde 
AlUminiUm

De Stanford afvalbak is een achthoekige afvalcontainer met een klassieke, 
elegante stijl en is geheel vervaardigd uit 100% gerecycleerd aluminium. De 
robuuste en duurzame constructie van de afvalbak is bestand tegen vuur, 
vandalisme en barre weersomstandigheden.

De metalen Chieftain afvalbak van Glasdon is uiterst robuust en duurzaam. De 
Chieftain afvalbak beschikt over een corrosiebestendige Armortec® coating en 
biedt daardoor perfect weerstand tegen barre weersomstandigheden. De afvalbak 
vereist een minimum aan onderhoud, hetgeen in vergelijking met traditionele 
metalen afvalbakken kostenbesparend werkt.

De Guppy afvalbak is bijzonder populair en wordt geleverd met een 
vandalismebestendig slot, een verzinkt stalen binnenbak en een standaard 
goudkleurig afvallogo. De Guppy afvalbak beschikt over een corrosiebestendige 
Armortec coating hetgeen voor een lange levensduur zorgt.

Standaard uitrustingen
•  Afvallogo met in het materiaal gegoten, 

decoratieve reliëfs (zwarte afvalbak/
goudkleurig logo en reliëf; zilveren 
afvalbak/zwart of blauw logo en reliëf).

•  Verzinkt stalen binnenbak.
•  Keilbouten voor permanente bevestiging 

in beton.
•  Automatisch vergrendelbaar slot: 

dichtklappen om te sluiten en te openen 
met de sleutel.

Opties verkrijgbaar tegen meerprijs 
• Vlamdovende afdekplaat Firexpire.
• RVS uitdoofplaat voor sigaretten.
• Binnenbak van polyethyleen.
•  Keuze uit verschillende 

bevestigingsopties.

•  Aanbrengen van een eigen logo d.m.v. 
een polycarbonaat plaat.

Samenstelling
Buitenkant en deksel: gerecycleerd 
aluminium.
Binnenbak: verzinkt staal of polyethyleen 
naar keuze.

Afmetingen
Inhoud van de afvalbak: 95 liter
Inhoud van de binnenbak: 85 liter
Hoogte: 984 mm
Maximaal diameter: 517 mm
Gewicht (excl. binnenbak): 52 kg

Kleuren
Zwart, zilver.

Standaard uitrustingen
• Brede inwerpopeningen.
• Uiterst robuust scharnier.
•  Keuze tussen goud- of zilverkleurige 

afvallogo’s en decoratieve stroken.
• Verzinkt stalen binnenbak.

Opties verkrijgbaar tegen meerprijs 
• Roestvrij stalen asbak op het deksel.
•  Roestvrij stalen uitdoofplaat voor 

sigaretten.
•  Keuze tussen verschillende 

bevestigingsopties.
•  Aanbrengen van een eigen logo, blazoen 

of boodschap.

Samenstelling
Afvalbak: staal met Armortec-coating.
Binnenbak: verzinkt staal.

Afmetingen
Inhoud van de afvalbak: 105 liter
Inhoud van de binnenbak: 90 liter
Hoogte: 1.035 mm
Diameter: 515 mm
Gewicht (incl. binnenbak): 55 kg

Kleuren
Zwart, donkergroen, zilver.

Standaard uitrustingen
• Verzinkt stalen binnenbak.
• Afvallogo‘s in de kleur goud.

Opties verkrijgbaar tegen meerprijs 
• Vuurdovende afdekplaat Firexpire.
• RVS uitdoofplaat voor sigaretten.
•  Keuze uit verschillende 

bevestigingsopties.
•  Aanbrengen van een eigen logo, reclame 

of boodschap.

Samenstelling
Afvalbak: verzinkt staal met een Armortec 
coating.
Binnenbak: verzinkt staal.

Afmetingen
Inhoud van de afvalbak: 95 liter
Inhoud van de binnenbak: 85 liter
Hoogte: 961 mm
Maximaal diameter: 460 mm
Gewicht (incl. binnenbak): 26 kg

Kleur
Zwart.
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Super Corbi 50™

Orbis™

Enviropol® 100

VerVAArdigd Uit 
gerecycleerde 

mAteriAlen

Model met 
deksel

Open model

Dit assortiment bestaat uit drie modellen afvalbakken met een inhoud van 50 liter: 
het model Super Corbi 50 HSL (met deksel en kantelmechanisme), het model 
Super Corbi 50 SL (zonder deksel maar met kantelmechanisme) en het model 
Super Corbi 50 (zonder deksel, ontworpen voor permanente bevestiging op een 
paal of aan de muur).

Orbis is een stijlvolle en modern ogende vuilniszakhouder die ideaal is voor alle 
omgevingen. De zakhouder is voorzien van een tweedelige ring die de vuilniszak 
goed en vast houdt. Als optie kan Orbis met een deksel uitgerust worden. 

De Enviropol 100 afvalbak is een robuuste en duurzame afvalbak die bijzonder 
geschikt is voor buitenlocaties. De afvalbak is vervaardigd uit Durapol polyethyleen 
en van gerecycleerd Enviropol. De afvalbak is daardoor uiterst duurzaam, 
onderhoudsvriendelijk en biedt perfect weerstand tegen vandalisme en barre 
weersomstandigheden. 

Standaard uitrustingen
•  Afvallogo‘s in de kleur goud, zilver, wit of 

zwart.
• Muur-/paalbevestiging.
•  Rugsteun met kantelmechanisme 

(Modellen SL en HSL).
• Zakhouder (model Super Corbi 50).
• Uitdoofplaat voor sigaretten.

Opties verkrijgbaar tegen meerprijs 
•  Verzinkt stalen binnenbak.
• Zakhouder (Modellen SL en HSL).
• Aanbrengen van een eigen logo.

Samenstelling
Bak: Durapol polyethyleen.
Binnenbak: verzinkt staal.
Zakhouder: RVS.

Afmetingen
Inhoud: 50 liter
Hoogte: 650 mm
Breedte: 450 mm
Diepte: 330 mm
Totaal gewicht: 2,8 kg

Kleuren
Bak: rood, geel, donkerblauw, donkergroen, 
zwart.
Deksel: zwart, donkergrijs.

Standaard uitrustingen
•  Muurbevestigingskit.
• Afvallogo.
•  Korrelig oppervlakt (werkt preventief tegen 

graffiti).

Opties verkrijgbaar tegen meerprijs 
•  Deksel op scharnier.
•  Pictogrammen voor de selectieve 

afvalinzameling.
•  Paal voor de bevestiging met keilbouten, 

met Armortec coating.
• Paal op vrijstaande sokkel.
• Doorzichtig frame uit polycarbonaat.
•  Geïntegreerde wieltjes (voor de vrijstaande 

paal).
•  Bevestigingskit voor het opstellen van 

twee tot vier zakhouders op een paal.
• Elastische vuilniszakhoudersband.

•  Frame - verzinkt staal met Armortec 
coating, verkrijgbaar op aanvraag.

• Bevestiging voor op een reling/hekwerk.
•  Aanbrengen van een eigen logo, reclame 

of boodschap.

Samenstelling
Zakhouder en deksel: Durapol.

Afmetingen
Inhoud: tot 110 liter (afhankelijk van de 
gebruikte vuilniszakken)
Hoogte (met deksel): 184 mm
Hoogte (zonder deksel): 135 mm
Diameter: 412 mm
Diepte: 456 mm

Kleuren
Zakhouder: molensteen, zandsteen, grijs, 
zwart*.
Deksel: molensteen, zandsteen, grijs, zwart*, 
blauw, groen, geel, rood.
*Vervaardigd uit 100% gerecycleerde materialen.

Standaard uitrustingen
•  Keuze tussen verzinkt stalen binnenbak, 

binnenbak van polyethyleen of 
vuilniszakhouder.

• Veiligheidsslot met sleutel.
•  Afvallogo‘s in de kleur goud of zilver op 

een polycarbonaat plaat.

Opties verkrijgbaar tegen meerprijs
• Vuurdovende afdekplaat Firexpire.
•  Roestvrij stalen uitdoofplaat voor 

sigaretten.
• Afsluitkleppen.
•  Keuze uit verschillende 

bevestigingsopties.
• Aanbrengen van een eigen logo.

Samenstelling
Latten: Enviropol.
Deksel en sokkel: Durapol polyethyleen.
Binnenbak: verzinkt staal.
Binnenbak van kunststof: polyethyleen.

Afmetingen
Inhoud van de afvalbak: 120 liter
Inhoud van de binnenbak: 100 liter
Hoogte: 1.080 mm
Diepte: 500 mm
Breedte: 540 mm
Gewicht (excl. binnenbak): 44 kg

Kleuren 
 Deksel en sokkel: zwart Durapol.
Latten: bruin of zwart Enviropol.

ZwArte KleUr, 
VerVAArdigd 

Uit 100% 
gerecycleerde 

mAteriAlen
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Tweedelige asbak uit 
roestvrij staal, incl. 
uitdoofrooster en 
bevestigingskabeltje.

Eendelige asbak uit 
roestvrij staal.

Driedelige asbak uit 
roestvrij staal, incl. 
uitdoofrooster, binnenbakje 
en bevestigingskabeltje.

Voor een optimale veiligheid moet er regelmatig gezorgd worden dat het afval dat de sluiting van de asbak verhindert, verwijdert wordt.
Het Firexpire systeem is niet verkrijgbaar op afvalbakken uitgerust met één van de hierboven beschreven asbakken.

Zijdelings asbakrooster uit 
roestvrij staal met binnenbak 
in een compacte uitvoering.

Inhoud: 3 liter
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Community 8 4 Ronde asbak 4 4 Rond

Enviropol 100 11 4 Rond

Evolution 5 4 Rond

Futuro 6 4 Ronde asbak 4 4 Rond

Glasdon Jubilee 4 4 Ronde asbak 4 Rond

Integro 6 4 4 Rechthoekig

Luna 5 4 #

Metalen Chieftain 10 4 Ronde asbak 4 Rond

Metalen Guppy 10 4 Rond

Mini Plaza 8 4 Ronde asbak 4 4 Rond

Modulo 9 4 4*

Nexus 200 9 4* 4*

Plaza 8 4 Ronde asbak 4 4 Rond

Stanford 10 4 Rond

Streamline Jubilee 4 4 Rechthoekige asbak 4 Rechthoekig

Topsy 2000 7 4 Ronde asbak 4 4 Rond

Topsy Jubilee 7 4 Ronde asbak 4 4 Rond
# Enkel verkrijgbaar met het optionele deksel.
* De asbak voor dit model ziet er licht anders uit als hierboven afgebeeld.

Asbak met een inhoud van 1 liter in verzinkt staal of in geanodiseerd aluminium, afhankelijk van het model.

Snel en eenvoudig te legen 
Door het pennetje door de opening te duwen, gaat de asbak open en valt de inhoud in de binnenbak van de afvalbak.
Speciaal installatiekit verkrijgbaar om de asbak achteraf op bestaande afvalbakken te monteren.

Optionele asbakken en uitdoofplaten

Optionele asbak t.b.v. de gemini afvalbak met het unieke Quick-release™ systeem 

Optionele asbakken geïntegreerd in het deksel

Belangrijke veiligheidstip

traditionele asbakken

geïntegreerde, zijdelingse asbak

Uitdoofplaten voor sigaretten

1.  Trek de 
bodemplaat naar 
beneden om de 
asbak te legen.

2.  Handen blijven 
schoon door 
het gebruik van 
de zijdelingse 
handgrepen.

3.  Sigarettenpeuken 
vallen in de 
binnenbak van 
de afvalbak. 

Verkrijgbaar met het Firexpire systeem

Rond model Rond model
(Enkel voor de Metalen Chieftain)

Rechthoekig model
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Model van 200 liter.

Model van 100 liter.

Space-Liner™

De afvalverzamelkar Space-Liner biedt dankzij zijn 
ontwerp nog meer gebruiksgemak: hij is eenvoudig 
hanteerbaar en zeer stabiel. Voorzien van een voorpaneel 
dat een veilig en eenvoudig toegankelijke opslagruimte 
voor het schoonmaakmateriaal biedt. De opbergbak is 
afsluitbaar, uiterst bestand tegen weersomstandigheden 
en tegen corrosie. De afvalverzamelkar Space-Liner 
is multifunctioneel: hij kan gebruikt worden voor het 
oprapen en gescheiden inzamelen van zwerfvuil of voor 
het vervoeren van materiaal. 

Standaard uitrustingen
•  Keuze uit twee modellen: model met één of twee containers 

van 100 liter.
• Afsluitbare opbergbak.
• Voorpaneel.
• Haken voor het vasthouden van gereedschap.
•  Robuuste, volle rubberen banden.
•  Rubberen geleidingswieltjes (om het op- en afrijden van de 

stoep te vergemakkelijken).
• Brede reflectoren.
• Vuilniszakhouder in één container.

Opties verkrijgbaar tegen meerprijs 
• Parkeerrem.
• Luchtbanden.
• Tussenschot voor de afvalcontainer(s) van 100 liter.
• Tussenschot voor de opbergbak.
• Extra vuilniszakhouder (voor de tweede container).
•     Vuilniszakken (te gebruiken in combinatie met de 

vuilniszakhouder).
 Afmetingen: 483 mm diameter x 890 mm lang - verpakt in 
rollen van 200 zakken.

•  Aanbrengen van een eigen logo, reclame of boodschap.

Samenstelling
Frame: verzinkt staal met Armortec coating.
Afvalcontainer: Durapol.
Deksel afvalcontainer: Durapol.
Voorpaneel: Durapol.
Opbergbak: Duraplus™.
Deksel opbergbak: Durapol.

Afmetingen

Kleuren
Deksels en voorpaneel:

Containers: lichtgrijs.
Frame: donkergrijs.

LICHTGROENDONKERBLAUWGEELROOD

Model van
200 liter

Model van
100 liter

Lengte 1.760 mm 1.340 mm
Breedte 630 mm 630 mm
Hoogte 970 mm 970 mm
Gewicht 53 kg 42 kg
Hoogte afvalcontainer 680 mm 680 mm
Inhoud 2 x 100 liter 1 x 100 liter
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Afvaltang™

De Skipper is een compact, duurzaam en 
gebruikersvriendelijk schoonmaakwagentje en werd 
na een grondige marktstudie ontworpen om ervoor 
te zorgen dat uw team schoonmakers over het beste 
materiaal beschikt voor het uitvoeren van hun essentiële 
taak : het netjes en schoonhouden van uw locaties.

Geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik en 
inzetbaar voor talrijke toepassingen: het vegen 
en schoonhouden van locaties, het vervoer van 
materiaal maar ook als handige opslagruimte van het 
schoonmaakmateriaal. Skipper is verkrijgbaar in twee 
modellen met een vuilniszakhouder of met een stevige 
afvalcontainer van 70 liter standaard voorzien van de 
vuilniszakhouder.  

Standaard uitrustingen
•  Keuze tussen twee modellen : met vuilniszakhouder of met 

stevige afvalcontainer van 70 liter (de prijs verschilt per model).
• Veiligheidsreflectoren voor extra zichtbaarheid en veiligheid.
• Stevig deksel met versterkte scharnier.
• Stijlvol voorpaneel met opslagruimte.
•  Haak en uitsparingen voor een schop/bezem.
• Onderhoudsvriendelijke spakenwielen.
• Paar rubberen geleidingswieltjes.
• Vuilniszakhouder.

Opties verkrijgbaar tegen meerprijs 
•  Aanbrengen van een eigen logo, reclame of boodschap op het 

voorpaneel. 

Samenstelling
Handgrepen, wielassen en vuilniszakhouder: roestvrij staal.
Voorpaneel, deksel en stevige afvalcontainer: Durapol.

Afmetingen

Skipper™

Afvalcontainer
Inhoud: 70 liter
Hoogte: 640 mm
Breedte: 470 mm
Diepte: 310 mm
Gewicht: 4,42 kg

DONKERGROEN DONKERBLAUW DONKERGRIjs

Kleuren

De Afvaltang van Glasdon is stevig, duurzaam en 
eenvoudig te gebruiken. Speciaal ontworpen om 
eenvoudig zwerfafval op te rapen en is geschikt voor 
intensief gebruik. Voor maximale veiligheid en een goede 
zichtbaarheid is de Afvaltang in een opvallende gele 
kleur vervaardigd en tevens voorzien van een zichtbare 
reflecterende sticker.

Samenstelling 
Buis: composiet.
Veer, scharnierpen en bevestigingen: roestvrij staal.
Grijpers, middenstuk en scharnier: polymeer.

Afmetingen
Lengte: 892 mm
Gewicht: 0,5 kg

Model met 
afvalcontainer

Model met 
vuilniszakhouder

Lengte 1.200 mm 1.200 mm
Breedte 630 mm 630 mm
Hoogte 950 mm 950 mm
Gewicht 22,88 kg 18,46 kg
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Mobilo™

De Mobilo is een nieuw product in het assortiment 
afvalverzamelkarren en toebehoren; het biedt vele 
innovatieve kenmerken voor een voordelige prijs. De 
Mobilo is vervaardigd uit stevige Durapol, een materiaal 
dat bestand is tegen alle weersomstandigheden, en is 
dankzij zijn extreme robuustheid een ideale oplossing 
voor binnen- en buitengebruik.

Het unieke productontwerp biedt een groot aantal 
voordelen die afvalophaling vergemakkelijken. Het 
robuuste zakhouderssysteem houdt de zak op zijn 
plaats en zorgt voor een efficiënte vervanging. Andere 
innovatieve kenmerken zijn de in de unit geïntegreerde 
zones die het transport van de verschillende werktuigen 
voor de afvalophaling vergemakkelijken en het opslaan 
van gebruikte zakken toelaten.

Standaard uitrustingen
•  Vuilniszakhouder.
•  Roestvrijstalen anti-slip schroeven.
•  Haken ter bevestiging van gereedschap.
•  Bevestigingsclips voor gereedschap.
•  Vak voor het opslaan van gereedschap.  
•   Haken voor zak/gereedschap.

Opties verkrijgbaar tegen meerprijs
• Textielen afdekhoes.
• Opbergzak met twee compartimenten.
•  Luchtbanden.
•  Veiligheidsreflectoren/stickers.
•  Aanbrengen van een eigen logo, reclame of boodschap.

Samenstelling
Bak en vakken voor gereedschap: Durapol.
Bevestigingsclips voor gereedschap: Nylon.

Afmetingen
Inhoud: 120 liter
Hoogte: 1.080 mm
Breedte: 647 mm
Diepte: 621 mm
Gewicht: 12 kg

Kleuren
Donkergrijs, zwart*.
*Bevat gerecycleerd materiaal .

ZwArte KleUr, 
VerVAArdigd Uit 
gerecycleerde 

mAteriAlen
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Ashguard SG®

Ashmount SG®

Voorzien van het SmokeGuard systeem
Een vindingrijk en efficiënt systeem om rook te 
verminderen en vlammen te doven.

Voorzien van het SmokeGuard systeem
Een vindingrijk en efficiënt systeem om rook te 
verminderen en vlammen te doven.

VerVAArdigd Uit 
gerecycleerde 

mAteriAlen

De muurasbak Ashmount SG van Glasdon is voorzien 
van het SmokeGuard® systeem, een vindingrijk en 
efficiënt systeem om rook te verminderen en vlammen 
te doven. 

De vrijstaande asbak Ashguard SG is voorzien van 
het SmokeGuard systeem, een vindingrijk en efficiënt 
systeem om rook te verminderen en vlammen te doven. 

Standaard uitrustingen 
•  Bevestigingsmateriaal voor 

aan de muur.
•  Bol deksel uit geanodiseerd 

aluminium. 
• Robuuste constructie. 
•  180o openende deur met 

scharnier.
• Slot aan beide zijden.
•  Magneet aan binnenzijde 

om de binnenbak goed op 
zijn plaats te houden.

• Verzinkt stalen binnenbak.
• RVS uitdoofrooster.

Opties verkrijgbaar tegen 
meerprijs
•  Benodigdheden voor de 

paalbevestiging.
•  Benodigdheden voor de 

raambevestiging.
•  Aanbrengen van een eigen 

logo.

Samenstelling 
Deur en achterkant: Durapol 
polyethyleen.
Slot: polycarbonaat.
Uitdoofrooster: roestvrij staal.
Bovenkant: geanodiseerd 
aluminium.
SmokeGuard systeem: 
aluminium.
Binnenbak: verzinkt staal.

Afmetingen
Inhoud: 3 liter
Hoogte: 529 mm
Breedte: 191 mm
Diepte: 115 mm
Gewicht: 1,98 kg
Aanbevolen hoogte t.o.v. de 
grond:
- vanaf de bovenkant v/d 
asbak: 1.500mm
- vanaf de onderkant v/d 
asbak: 1.310mm

Kleur
Zwart.

Standaard uitrustingen 
•  Keilbouten voor bevestiging 

in een betonnen grond.
• Sigarettenlogo‘s.
• Verzinkt stalen binnenbak.  
•  Bol deksel uit geanodiseerd 

aluminium.
• Robuuste constructie.
• Uitneembare deur met slot. 
•  2 RVS uitdoofplaten met 

rooster.

Opties verkrijgbaar tegen 
meerprijs
•  Verlengbare metalen ankers 

voor bevestiging in een 
betonfundering.

•  Geïntegreerde, verzwaarde 
sokkel.

•  Aanbrengen van een eigen 
logo.

Samenstelling
Bak en deur: Durapol.
Uitdoofrooster: roestvrij staal.
Bovenkant: geanodiseerd 
aluminium.
Vlamdovend systeem: 
aluminium.
Binnenbak: verzinkt staal.

Afmetingen
Hoogte: 1.030 mm
Breedte: 270 mm
Diepte: 210 mm
Inhoud: 10 liter
Hoogte v/d inwerpopening tov 
de grond: 850 mm
Gewicht: 8,7 kg

Kleur
Zwart*.
*Bevat gerecycleerd materiaal.

Een tweezijdige, vrijstaande asbak, voorzien van het SmokeGuard systeem.

Een muurasbak voorzien van het SmokeGuard systeem.
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Twee modellen van de Ashmount muurasbak zijn 
verkrijgbaar: een model van 3 liter dat aan de muur of 
op een raam bevestigd kan worden en een model van 
1,5 liter geschikt voor de bevestiging aan de muur, op 
een paal of op een raam. De Ashmount muurasbakken 
zijn vervaardigd uit Vandalex® aluminium en voorzien 
van uitdoofroosters met inwerpopeningen voor het 
weggooien van de sigarettenpeuken. 

Standaard uitrustingen
•  Muurbevestigingskit. 
• Verzinkt stalen binnenbak.
• Sigaretlogo.

Opties verkrijgbaar tegen meerprijs
•  Benodigdheden voor de bevestiging op een raam (Modellen 

van 3 liter en van 1,5 liter).
•  Benodigdheden voor de bevestiging op een paal (Model van 

1,5 liter).
•  Aanbrengen van een eigen logo, reclame of boodschap.

Samenstelling
Voorklep, zijpanelen en uitdoofrooster: Vandalex, 
(vandalismebestendig geëxtrudeerd aluminium).
Binnenbak: verzinkt staal.

Afmetingen

Kleur
Zilver.

Ashmount™

Model van 3 liter.

3 liter 1,5 liter

Inhoud van de binnenbak 3 liter 1,5 liter
Breedte 300 mm 154 mm
Diepte 98 mm 98 mm
Hoogte 328 mm 328 mm
Gewicht 3,6 kg 2,2 kg Model van 1,5 liter

RVS model.

Donkergrijs

Ashguard™

Een elegante asbak, speciaal ontworpen voor het 
verzamelen van sigarettenpeuken en as bij de ingang 
van gebouwen of in niet-rokersruimtes. Ashguard helpt 
het brandrisico te reduceren, dat door rondslingerende 
sigaretten kan ontstaan. 

Twee modellen van de Ashguard zijn verkrijgbaar: een 
donkergrijs model uit verzinkt staal met een polyester-
poeder coating en een model uit roestvrij staal.

Standaard uitrustingen 
•  Set keilbouten voor 

permanente bevestiging 
op betonnen vloer of 
straatstenen.

•  Verzinkt stalen binnenbak.
•  Standaard sigaretlogo 

aangebracht door directe 
zeefdruk. 

Opties verkrijgbaar tegen 
meerprijs
•  Metalen anker voor 

bevestiging in een 
betonfundering.

•  Aanbrengen van een 
eigen logo, reclame of 
boodschap. 

Samenstelling
Donkergrijs model: verzinkt 
staal met polyesterpoeder 
coating.
RVS model: roestvrij staal.
Uitdoofrooster: roestvrij staal.
Binnenbak: verzinkt staal.

Afmetingen 
Inhoud van de binnenbak:  
4 liter 
Hoogte: 1.000 mm
Breedte: 207 mm
Diepte: 250 mm
Gewicht: 13,5 kg

Uitvoeringen
•  Verzinkt staal met een 

donkergrijze polyester-
poeder coating.

• Roestvrij staal.
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Metalen Terrier 35™ en Metalen Terrier 50™

Retriever 35™

Metalen Terrier 35

Retriever 50™

De Retriever 35 is speciaal ontworpen om op 
straat gebruikt te worden en kan eenvoudig op een 
lantaarnpaal of aan de muur bevestigd worden. De 
Retriever 35 bestaat uit een bak (gemakkelijk afneembaar 
voor de reiniging) met een hygiënisch dubbele metalen 
klep die ongewenste toegang tot het binnenste van de 
afvalbak verhindert. 

De metalen Terrier hondenpoepafvalbak is ideaal voor 
onbewaakte locaties met een groot vandalismerisico. 
De afvalbak vergt minimaal onderhoud en zijn 
robuuste structuur is uiterst duurzaam. De metalen 
Terrier is bekleed met een Armortec coating, wat hem 
bestendig maakt tegen extreme temperaturen, brand 
en vandalisme. Twee modellen zijn verkrijgbaar : 35 liter 
inhoud en 50 liter inhoud.

Standaard uitrustingen
•  Bevestigingskit voor aan de 

muur of op een paal. 
•  Driehoekig, universeel DIN-

slot.
• Vuilniszakhouder.
• Standaard pictogram.

Opties verkrijgbaar tegen 
meerprijs
•  Tespa of Tamtorque beugels 

voor bevestiging op 
bestaande palen.

•  Paal met 
grondverankeringssysteem 
voor bevestiging in zachte 
grond.

•  Paal met Armortec coating 
voor bevestiging in een 
betonfundering.

• Zakjesverdeler.
•  Aanbrengen van een 

eigen logo, reclame of 
boodschap.

Samenstelling
Bak: Durapol.
Klep: verzinkt staal met 
Armortec coating. 

Afmetingen
Inhoud: 35 liter
Hoogte: 674 mm
Breedte: 450 mm
Diepte: 297 mm
Gewicht: 7,1 kg
Aanbevolen hoogte t.o.v. de 
grond: 1.100 - 1.200 mm tot 
het bovenste punt van de 
afvalbak.

Kleur
Rood, donkergroen.

Standaard uitrustingen 
• Zakhoudersysteem.
• Beugel voor hondenlijn.
• Duidelijke pictogrammen.

Opties verkrijgbaar tegen 
meerprijs
•  Muur- of 

paalbevestigingskit.
•  Paal met 

grondverankeringssysteem.
•  Paal bedekt met 

Armortec coating voor 
betonfundering.

•  Aanbrengen van een eigen 
logo.

Samenstelling
Bak en deksel: staal met 
Armortec-coating.
Vuilniszakhouder: roestvrij 
staal.

Afmetingen
Metalen Terrier 50
Inhoud: 50 liter
Hoogte: 764 mm
Breedte: 344 mm
Diepte: 234 mm
Gewicht: 14,7 kg

Metalen Terrier 35 
Inhoud: 35 liter
Hoogte: 504 mm
Breedte: 344 mm
Diepte: 234 mm
Gewicht: 11,3 kg

Kleuren
Bak: rood, donkergroen.
Deksel: zwart.

Zakjesverdeler

De afvalbak is uiterst robuust en vandalismebestendig en kan daardoor in 
onbewaakte locaties gebruikt worden.

De Retriever 35 is speciaal ontworpen om op straat gebruikt te worden en kan 
eenvoudig op een lantaarnpaal of aan de muur bevestigd worden. 
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Retriever City Zakjesverdeler

Retriever City™

ZwArte KleUr, 
VerVAArdigd Uit 
gerecycleerde 

mAteriAlen

ZwArte KleUr, 
VerVAArdigd Uit 
gerecycleerde 

mAteriAlen

De Retriever City afvalbak is een unieke 
hondenpoepafvalbak die een zakjesverdeler en een 
speciaal sluitingssysteem combineert in één unit. De 
zakjesverdeler werd zo ontworpen dat telkens slechts 
één zakje kan worden weggenomen. De opening aan de 
voorkant voorzien van zijdelingse handgrepen garandeert 
het snel, gemakkelijk en hygiënisch legen van de bak. 
De Retriever City heeft een veilig sluitingssysteem dat 
de toegang belet tot de inhoud van de afvalbak. Deze 
moderne stijlvolle afvalbak op paal met zijn smalle 
vrijstaande sokkel is ideaal voor stedelijke moderne 
locaties, maar past ook goed op overige plaatsen.

De Retriever City Zakjesverdeler beschikt over een handig 
verdeelsysteem dat telkens één zakje te voorschijn 
brengt. De verdeler kan met verschillende maten zakjes 
gebruikt worden en heeft een variabele capaciteit die aan 
alle behoeften van de klanten voldoet. Het deurtje aan de 
voorkant vergemakkelijkt de bijvulling van zakjes.

Standaard uitrustingen
•  Openingssysteem aan de 

voorkant d.m.v. zijdelingse 
handgrepen.

• Zakjesverdeler.
•  Dubbelwandige Durapol bak 

en deur.
• Vuilniszakhouder.
•  Automatisch 

sluitingssysteem.
•  Oppervlakken met 

antisticker reliefs.
• Duidelijke pictogrammen.

Opties verkrijgbaar tegen 
meerprijs
• Beugel voor hondenlijn.
• Speciaal sluitingssysteem.
• Oxo-afbreekbare zakken.
•  Polycarbonaat plaat voor op 

de bodem.
•  Aanbrengen van een eigen 

logo.

Samenstelling
Bak en deur: Durapol.

Afmetingen
Inhoud: 35 liter
Hoogte: 1.142 mm
Breedte: 439 mm
Diepte: 348 mm
Gewicht: 16 kg

Kleuren
Donkergroen, rood, 
donkergrijs, zwart*.
*Bevat gerecycleerd materiaal.

Standaard uitrustingen 
• Handige vuilniszakverdeler.
•  Geschikt voor verschillende 

maten zakjes.
• Variabele capaciteit.
•  Vervaardigd uit Durapol 

materiaal.
•  Rugsteun van verzinkt staal 

met Armortec coating.
•  Robuust vandalisme- en 

weerbestendig scharnier.
• Muurbevestigingskit.
• Driehoekig slot.
• Duidelijke pictogrammen.

Opties verkrijgbaar tegen 
meerprijs
•  Bevestigingskit voor op 

bestaande palen.
•  Paal voor bovengrondse 

bevestiging.
•  Paal voor in een 

betonfundering.
•  Paal met 

grondverankeringssysteem.
• Oxo-afbreekbare zakken.
•  Aanbrengen van een eigen 

logo.

Samenstelling
Bak: Durapol.
Rugsteun: staal met Armortec-
coating.

Afmetingen
Hoogte op paal: 1.100 mm
Hoogte: 346 mm
Breedte: 415 mm
Diepte: 190 mm
Gewicht: 5,5 kg

Kleuren
Molensteen, donkergrijs, 
donkergroen, rood, zwart*.
*Bevat gerecycleerd materiaal.

De Retriever City afvalbak is een unieke hondenpoepafvalbak die een 
zakjesverdeler en een speciaal sluitingssysteem combineert in één unit.

De Retriever City Zakjesverdeler beschikt over een handig verdeelsysteem dat 
telkens één zakje te voorschijn brengt.
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Omgeving assortiment

Samenstelling
Afvalbak: Durapol.
Binnenbak: verzinkt staal.
Bovenkant van de afvalbak: zacht staal met verchroomde 
afwerking.

Afmetingen

Kleuren
Rood, geel, donkerblauw*, lichtgroen*, donkergroen*, wit, 
lichtgrijs, zwart**.
*Niet op alle modellen verkrijgbaar.
**Bevat gerecycleerd materiaal.

Standaard uitrustingen
•  Decoratieve rand.

Opties verkrijgbaar tegen 
meerprijs
•  Verzinkt stalen binnenbak.
•  Tuimeldeksel.
•  Aanbrengen van een eigen 

logo.

Standaard uitrustingen 
•  Bolle afdekplaat. 
•  Verzinkt stalen binnenbak.

Opties verkrijgbaar tegen 
meerprijs
•  Vlamdovende afdekplaat 

Firexpire.
•  Aanbrengen van een eigen 

logo.
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Kent™eden™tweed™ Bolle afdekplaat

Cedar afvalbak. Binnenafvalbakken (inwerpopeningen aan de zijkanten)

Poplar™ elder™rowan™cedar™
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Decoratieve rand Tuimeldeksel

Binnenafvalbakken (inwerpopening aan de bovenzijde)

Tweed afvalbak.

ZwArte KleUr, 
VerVAArdigd Uit 
gerecycleerde 

mAteriAlen

ZwArte KleUr, 
VerVAArdigd Uit 
gerecycleerde 

mAteriAlen

Dit stijlvolle assortiment biedt een ruime keuze aan 
afvalbakken verkrijgbaar in verschillende maten om 
perfect bij elke mogelijke omgeving aan te sluiten. De 
binnenafvalbakken met een opening aan de bovenkant 
worden standaard geleverd met een decoratieve 
verchroomde rand. De binnenafvalbakken met een 
opening aan de zijkant worden standaard geleverd met 
een bolle verchroomde afdekplaat.

Diameter
Inhoud van 
de afvalbak

Inhoud van de 
binnenbak

Hoogte

CEDAR 342 mm 69 liter 56,5 liter 783 mm
ROWAN 304 mm 48 liter 38 liter 691 mm
POPLAR 259 mm 30 liter 24 liter 600 mm
ELDER 259 mm 21 liter 16 liter 420 mm
TWEED 342 mm 45 liter 39 liter 783 mm
EDEN 304 mm 33 liter 27,5 liter 691 mm
KENT 259 mm 20 liter 16 liter 600 mm
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Ultimo™

Envoy™

ZwArte KleUr, 
VerVAArdigd Uit 
gerecycleerde 

mAteriAlen

Ultimo ronde afvalbak met bolle afdekplaat.

Model voorzien van een tuimeldeksel in zwart.

Ultimo rechthoekige 
afvalbak met 
tuimeldeksel

Een uitgebreid assortiment van halfcirkelvormige 
afvalcontainers die tegen een muur geplaatst of zelfs 
direct aan de muur bevestigd kunnen worden. De 
containers kunnen tevens per twee rug aan rug of 
in eilandjes van drie containers opgesteld worden.  
Bovendien zijn de Envoy afvalcontainers verkrijgbaar in 
twee maten : standaard hoogte of bureauhoogte, en zijn 
verkrijgbaar als open model zonder deksel of voorzien 
van een tuimeldeksel.

De afvalbakken uit het Ultimo assortiment passen met 
hun moderne en hedendaagse vormgeving perfect in 
de meest exclusieve omgevingen. De producten uit het 
Ultimo assortiment zijn vervaardigd uit roestvrij staal en 
zijn daardoor uiterst robuust en duurzaam.

Standaard uitrustingen 
•  Keuze uit twee modellen: 

open model zonder deksel 
of model voorzien van 
een tuimeldeksel in zwart 
Durapol polyethyleen.

•  Afvallogo’s in de kleur goud, 
zilver, zwart of wit.

Opties verkrijgbaar tegen 
meerprijs
• Verzinkt stalen binnenbak.
• Slot met sleutel.
•  Decoratieve verchroomde 

rand voor het open model.
•  Tuimeldeksel voorzien 

van een decoratieve 
verchroomde afdekplaat.

•  Aanbrengen van een 
eigen logo, boodschap of 
reclame.

Samenstelling
Afvalbak: Durapol.
Metalen binnenbak: verzinkt 
staal.
Decoratieve rand en 
afdekplaat: verchroomd staal.

Afmetingen
Standaardhoogte

Hoogte: 860 mm
Breedte: 540 mm
Diepte: 375 mm
Inhoud 
(zonder binnenbak): 110 liter
(met binnenbak): 82 liter

Bureauhoogte
Hoogte: 730 mm
Breedte: 540 mm
Diepte: 375 mm
Inhoud 
(zonder binnenbak): 90 liter
(met binnenbak): 67 liter

Kleuren
Molensteen, zandsteen, rood, 
donkergroen, donkerblauw, 
zwart*.
*Bevat gerecycleerd materiaal.

Samenstelling
Afvalbak: roestvrij staal.
Binnenbak: verzinkt staal. 

Afmetingen
Ultimo ronde afvalbak met bolle afdekplaat

Inhoud van de binnenbak: 31 liter
Hoogte: 760 mm
Diameter: 295 mm
Gewicht: 6,4 kg

Ultimo rechthoekige afvalbak met tuimeldeksel
Inhoud van de binnenbak: 38 liter
Hoogte: 745 mm
Diepte: 230 mm
Breedte: 380 mm
Gewicht: 9,1 kg
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Nexus 100

Nexus® 50

VerVAArdigd Uit 
gerecycleerde 

mAteriAlen

VerVAArdigd Uit 
gerecycleerde 

mAteriAlen

Het compacte en moderne design van het Nexus 50 
assortiment is perfect geschikt voor iedere werk- en 
kantooromgeving. De Nexus 50 containers zijn goed 
zichtbaar en zullen uw medewerkers ertoe aansporen 
om hun afval correct selectief in te zamelen. Vijf 
modellen zijn standaard verkrijgbaar: container voor 
papier, voor vertrouwelijke documenten, voor blikjes, 
voor plastic flessen of voor gewoon afval.

De containers Nexus 100 voor de selectieve 
afvalinzameling beschikken over een stijlvol en modern 
uiterlijk en zijn perfect afgestemd op de andere modellen 
uit het Nexus assortiment. Deze containers zijn speciaal 
ontworpen om in iedere werk- en kantooromgeving 
ingezet te worden.

Standaard uitrustingen 
•  Vuilniszakhouder.
•  Uitneembaar voorpaneel 

met inwerpopening.
•  Slot met sleutel (als 

standaard uitrusting bij het 
model voor vertrouwelijke 
documenten).

• Anti-slip bodem uit Durapol.

Opties verkrijgbaar tegen 
meerprijs
•  Pictogram voor 

muurbevestiging.
•  Pictogram op borden, incl. 

geraamte.
•  Een slot kan achteraf 

gemonteerd worden.
•  Bevestigingskit om twee 

containers als unit te 
verbinden.

• Wieltjes.
•  Herbruikbare vuilniszak van 

polypropyleen.
•  Optionele module van 8 liter 

aan de achterzijde.
•  Aanbrengen van een eigen 

logo, blazoen of boodschap.

Samenstelling
Container en deur: Duratec™.
Vuilniszakhouder: polyethyleen 
Durapol.

Afmetingen
Inhoud: 50 liter
Hoogte: 680 mm
Diepte: 510 mm
Breedte: 295 mm
Gewicht: 4,2 kg

Kleuren
Inwerpopeningen: pastelblauw, 
pastelgroen, rood, oranje, geel, 
donkergrijs.
Container: donkergrijs.
Deur: lichtgrijs.

Standaard uitrustingen 
•  Robuuste wieltjes onder 

de deur.
•  Bodem met wegneembaar 

opvangvakje voor 
vloeistoffen.

• Vuilniszakhouder.
•  Deksel met aangepaste 

inwerpopeningen naar 
gelang het type afval.

• Wegneembare deur.
•  Slot (standaard uitrusting 

bij de container voor 
het inzamelen van 
vertrouwelijke documenten).

Opties verkrijgbaar tegen 
meerprijs
•  Zijdelings vakje van 8 liter 

(als container of als  
reservoir voor vloeistoffen).

• Aangepaste pictogrammen.
•  Slot met sleutel (als 

standaard geleverd bij het 
model voor vertrouwelijke 
documenten).

•  Verbindingskit om 
verschillende containers 
met elkaar te verbinden.

•  Set wieltjes voor de 
achterzijde.

•  Aanbrengen van een eigen 
logo, blazoen of boodschap.

Samenstelling
Container, deur, deksel met 
inwerpopening: Duratec.
Vuilniszakhouder, opvangvakje 
in de bodem: Durapol.

Afmetingen
Inhoud: 100 liter hetgeen 
overeenkomt met:
- 9.000 bladz. / 55 kg
- 130 blikjes van 330 ml
- 95 flessen van 500 ml 
Hoogte: 1.007 mm 
Diepte: 397 mm
Breedte: 544 mm
Breedte met één zijbak: 
677 mm
Breedte met 2 zijbakken: 
810 mm
Gewicht: 12 kg 

Kleuren
Inwerpopeningen: pastelblauw, 
pastelgroen, rood, oranje, geel, 
donkergrijs.
Bak: donkergrijs.
Deur en deksel: pastelgrijs.

Nexus bekerbak

Een grote container van 100 liter geschikt voor de selectieve afvalinzameling 
van allerlei soorten afval.

Met de ideale hoogte om bij een bureau geplaatst te worden, past deze  
container perfect in alle werkomgevingen.
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Nexus 30

Eco Nexus

Het compacte ontwerp van de Nexus 30 containers voor 
selectieve afvalinzameling maakt dit product ideaal voor 
locaties waar beperkte ruimte beschikbaar is en kan 
derhalve gebruikt worden om klein afval in te zamelen, 
zoals etensresten op kantoor en batterijen.

De voordelige Eco Nexus containers voor selectieve 
afvalinzameling zijn verkrijgbaar met een inhoud van 60 
of 85 liter. De bakken nemen minimale ruimte in, wat ze 
geschikt maakt voor elke locatie. Gekleurde deksels met 
een keuze aan verschillende openingen zijn beschikbaar 
om correcte selectieve afvalinzameling te stimuleren.

Standaard uitrustingen 
•  Geïntegreerde 

vuilniszakhouder.
•  Een ruime keuze aan 

openingen en kleuren 
en duidelijk zichtbare 
pictogrammen 
overeenkomend met het 
type in te zamelen afval.

•  Slot met sleutel (standaard 
geleverd bij de container 
voor vertrouwelijke 
documenten).

•  Doorzichtige bak (Enkel 
voor de Doorzichtige Nexus 
30).

•  Zilverkleurige metalen bak 
(Enkel voor de Nexus 30 
Deluxe).

Opties verkrijgbaar tegen 
meerprijs
•  Slot met sleutel (voor 

containers voor papier, 
flessen, blikjes en niet-
recycleerbare items).

•  Klapdeksel voor 
etensresten/restafval.

•  Uitklapbaar deksel.
•  A4 posterframe.
• Handvat.
•  Muurbevestiging.
•  Aanbrengen van een eigen 

logo.

Samenstelling
Bak en deksel: Duratec.

Afmetingen
Inhoud: 30 liter
Gewicht aan A4 blz.: 6 kg
Aantal 330 ml blikjes: 35
Aantal 500 ml flessen: 25
Hoogte: 626 mm
Breedte: 335 mm
Diepte: 308 mm
Gewicht: 2,8 kg

Kleuren
Nexus 30 
Bak: lichtgrijs.
Deksel: donkergrijs.

Doorzichtig model 
Bak: doorzichtig.
Deksel: donkergrijs.

Deluxe model
Bak en deksel: zilver metallic.

Inwerpopeningen: 
pastelblauw, pastelgroen, 
rood, oranje, geel, zwart, 
donkergrijs, lime groen, 
magenta, groen.

Standaard uitrustingen 
•  Model van 60 of 85 liter.
•  Keuze uit verschillende 

openingen.
•  Handvaten (bak en deksel).
•  Geïntegreerde 

vuilniszakhouder.
•  Slot met sleutel (standaard 

geleverd bij de container 
voor vertrouwelijke 
documenten).

•  Standaard pictogrammen 
voor selectieve 
afvalinzameling.

•  Reservoir en bekerbak 
model (Enkel voor Eco 
Nexus bekerbak).

Opties verkrijgbaar tegen 
meerprijs
•  A4 posterframe.
•  Slot met sleutel (voor 

containers voor papier, 
flessen, blikjes en niet-
recycleerbare items).

•  Klapdeksel voor 
etensresten/restafval.

•  Wieltjes.

•  Aanbrengen van een eigen 
logo.

Samenstelling
Durapol.

Afmetingen
Eco Nexus 60 
Inhoud: 60 liter 
Hoogte: 677 mm 
Breedte (model met deksel): 
527 mm 
Diepte: 343 mm 
Gewicht: 3,9 kg 

Eco Nexus 85
Inhoud: 85 liter
Hoogte: 886 mm
Breedte (model met deksel): 
527 mm
Diepte: 343 mm 
Gewicht: 4,5 kg

Kleuren
Bak: donkergrijs.
Deksel: pastelblauw, 
pastelgroen, rood, oranje, 
geel, zwart, donkergrijs, lime 
groen, magenta, groen.
Bekerbak: bruin. Eco Nexus 60

Deluxe model

Doorzichtig model

VerVAArdigd Uit 
gerecycleerde 

mAteriAlen

VerVAArdigd Uit 
gerecycleerde 

mAteriAlen

De openingen met verschillende kleuren en duidelijke pictogrammen maken 
het gebruik van de containers zeer gemakkelijk.

Nexus 30 is een goede aanvulling op elke omgeving en stimuleert efficiënte 
inzameling en scheiding van recycleerbaar afval.
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Nexus 130
De Nexus 130 container beschikt over een grote inhoud 
van maar liefst 130 liter en is daardoor ideaal voor de 
inzameling van verschillende soorten recycleerbaar afval. 
Dankzij zijn robuuste en duurzame constructie is de 
container Nexus 130 ideaal voor drukbezochte locaties. 
De container wordt met een gekleurd deksel geleverd en 
met inwerpopeningen en pictogrammen voor het type in 
te zamelen afval.

Standaard uitrustingen 
• Deksel met slot en sleutel.
•  Stabiele bodem, waardoor 

de afvalbak stevig op de 
grond blijft staan.

• Vuilniszakhouderssysteem.
•  Kegelvormige constructie 

om meerdere containers op 
elkaar te kunnen stapelen.

Opties verkrijgbaar tegen 
meerprijs
• Deksel zonder slot.
•  Verschillende 

bevestigingsopties.
•  Aangepaste pictogrammen 

voor het type in te zamelen 
afval.

•  Aanbrengen van een eigen 
logo.

Samenstelling
Container, deksel en 
vuilniszakhouder: Durapol.

Afmetingen
Inhoud: 130 liter
Hoogte: 940 mm
Diameter: 588 mm
Gewicht: 7,5 kg

Kleuren
Container: lichtgrijs.
Deksel: lichtblauw, rood, 
donkergrijs, zwart.

Nexus 130 Trio
De Nexus 130 Trio is een nieuw product in het 
assortiment selectieve afvalinzameling. Met deze 
afvalbak kunnen drie soorten afval gescheiden van elkaar 
in één ruimtebesparende bak worden ingezameld. Het 
zakhoudersysteem is ontworpen voor verschillende 
formaten zakken om zo optimaal gebruik te kunnen 
maken van de capaciteit in te zamelen afval.

Standaard uitrustingen 
•  Robuust deksel met slot en 

sleutel.
•  Uitneembaar 

zakhoudersysteem.
•  Inkepingen voor het 

zakhoudersysteem en 
veiligheidskabel.

•  Kegelvormige constructie 
dat opstapeling van 
meerdere containers 
mogelijk maakt en de 
opslag vergemakkelijkt.

•  Duidelijke gekleurde 
pictogrammen voor het in 
te zamelen afval.

•  Keuze uit verscheidene 
combinaties openingen 
(model met deksel).

•  Drie gescheiden 
compartimenten voor het 
selectief inzamelen van 
verschillende soorten afval 
(model met deksel).

Opties verkrijgbaar tegen 
meerprijs
•  Uitdoofplaat voor sigaretten 

(model met deksel).
•  Doorzichtige plastic 

vuilniszakken – 508 mm 
diam. x 851 mm, per 250 
stuks verpakt.

•  Aanbrengen van een eigen 
logo, blazoen of boodschap.

Samenstelling
Container en deksel: Durapol.
Vuilniszakhouder: staal met 
Armortec coating.

Afmetingen
Inhoud: 3 x 40 liter
Hoogte (open model): 941 mm
Hoogte (model met deksel): 
1.045 mm
Maximale diameter: 590 mm
Gewicht (open model): 7,3 kg
Gewicht (model met deksel): 
7,7 kg

Kleuren
Container: pastelgrijs.
Deksel: zwart, donkergrijs.

Open model

Model met deksel.

Nexus 130 heeft een inhoud van maar liefst 130 liter en is bijzonder robuust.
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Envoy™

Nexus 140
Het Nexus 140 assortiment is bijzonder geschikt voor 
binnenlocaties waar containers met een grote inhoud 
voor de selectieve afvalinzameling nodig zijn. 

Envoy afvalcontainers voor de selectieve afvalinzameling 
zijn verkrijgbaar in twee maten: standaardhoogte of 
bureauhoogte. Deze container kan op verschillende 
manieren worden bevestigd: in de grond, aan de muur, 
twee containers rug-aan-rug of in eilandjes van drie 
containers.

Standaard uitrustingen 
•  Aangepaste openingen en 

pictogrammen voor het 
type in te zamelen afval.

•  Slot met sleutel (als 
standaard uitrusting bij het 
model voor vertrouwelijke 
documenten).

Opties verkrijgbaar tegen 
meerprijs
•  Verzinkt stalen binnenbak.
•  Slot met sleutel (voor 

containers voor papier en 
karton).

•  Bevestigingskit: 
twee containers rug 
aan rug, eilandjes 
van drie containers, 
muurbevestiging en 
grondbevestiging.

•  Aanbrengen van een 
eigen logo, blazoen of 
boodschap.

Samenstelling
Afvalbak: Durapol.
Metalen binnenbak: verzinkt 
staal.

Afmetingen
Standaardhoogte
Hoogte: 860 mm
Breedte: 540 mm
Diepte: 375 mm
Inhoud 
(zonder binnenbak): 110 liter
(met binnenbak): 82 liter

Bureauhoogte
Hoogte: 730 mm
Breedte: 540 mm
Diepte: 375 mm
Inhoud 
(zonder binnenbak): 90 liter
(met binnenbak): 67 liter

Kleuren
Molensteen, zandsteen, rood, 
donkergroen, donkerblauw, 
zwart*.
*Bevat gerecycleerd materiaal.

Tevens verkrijgbaar: de nieuwe Nexus 2,5 liter.

Tevens verkrijgbaar: Nexus 2,5

ZwArte KleUr, 
VerVAArdigd Uit 
gerecycleerde 

mAteriAlen

Envoy bekerbak

Envoy Duo™

Standaard uitrustingen 
•  Vuilniszakhouder.
•  Uitneembare deur aan de 

voorzijde.
•  Pictogrammen 

overeenkomend met het 
type in te zamelen afval.

Opties verkrijgbaar tegen 
meerprijs
•  Pictogram voor 

muurbevestiging.
•  Pictogram op borden, incl. 

geraamte.
•  Slot met sleutel (standaard 

geleverd met de container 
voor vertrouwelijke 
documenten).

• Wieltjes met handgreep. 
•  Aanbrengen van een eigen 

logo.

Samenstelling
Container en deur: Durapol.
Vuilniszakhouder: roestvrij 
staal.

Afmetingen
Hoogte: 1.195 mm
Diepte: 606 mm
Breedte: 595 mm
Gewicht: 22 kg
Inhoud: 140 liter

Kleuren
Container en deur: lichtgrijs.
Deksel: pastelblauw, 
pastelgroen, rood, oranje, geel, 
lichtgrijs.

De Nexus 140 containers zijn bijzonder modern en verkrijgbaar in vier standaard 
modellen met aangepaste pictogrammen en kleuren.

Een uitgebreid assortiment van halfcirkelvormige afvalcontainers die tegen een 
muur kunnen worden geplaatst of aan de muur bevestigd kunnen worden.
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C-Thru™ Doorzichtige afvalbak
De C-Thru doorzichtige afvalcontainer is ideaal voor 
recyclen. De bak van de container is van doorzichtig 
materiaal zodat u altijd zicht heeft op de inhoud en 
het juiste gebruik van de afvalbak gewaarborgd blijft. 
De C-Thru doorzichtige afvalcontainer wordt standaard 
geleverd met passende pictogrammen en gekleurde 
deksels afhankelijk van het type afval dat te recycleren is.

Standaard uitrustingen 
•  Deksel met 

vandalismebestendig slot.
•  Gekleurd deksel met 

aangepaste openingen en 
pictogrammen voor het 
type in te zamelen afval.

Opties verkrijgbaar tegen 
meerprijs
•  Aangepaste pictogrammen 

naar keuze voor het type in 
te zamelen afval.

•  Doorzichtige vuilniszakken, 
521 mm diam. x 1.245 mm 
(per 100 st.).

Samenstelling
Deksel en sokkel: Durapol.
Buitenmantel: polycarbonaat.

Afmetingen
Inhoud: 180 liter
Hoogte: 978 mm
Maximale diameter: 576 mm
Gewicht: 8 kg

Kleuren
Buitenmantel: doorzichtig.
Deksel: zwart, grijs, rood, 
blauw.
Sokkel: donkergrijs.

Doorzichtige Trio afvalbak
De Doorzichtige Trio afvalbak is een nieuw product in 
het assortiment selectieve afvalinzameling. Met deze 
afvalbak kunnen drie soorten afval gescheiden van elkaar 
in één ruimtebesparende bak worden ingezameld. De 
bak van de container is van doorzichtig materiaal zodat u 
altijd zicht heeft op de inhoud en het juiste gebruik van 
de afvalbak gewaarborgd blijft. Het zakhoudersysteem 
is ontworpen voor verschillende formaten zakken om zo 
optimaal gebruik te kunnen maken van de capaciteit in 
te zamelen afval.

Standaard uitrustingen 
•  Robuust deksel met slot en 

sleutel.
•  Uitneembaar 

zakhoudersysteem.
•  Inkepingen voor het 

zakhoudersysteem en 
veiligheidskabel.

•  Duidelijk gekleurde 
pictogrammen voor het in 
te zamelen afval.

•  Keuze uit verscheidene 
combinaties openingen 
(model met deksel).

•  Drie gescheiden 
compartimenten voor het 
selectief inzamelen van 
verschillende soorten afval 
(model met deksel).

Opties verkrijgbaar tegen 
meerprijs
•  Uitdoofplaat voor sigaretten 

(model met deksel).

•  Doorzichtige plastic 
vuilniszakken – 508 mm 
diam. X 851 mm, per 250 
stuks verpakt.

•  Aanbrengen van een eigen 
logo, blazoen of boodschap.

Samenstelling
Deksel en sokkel: Durapol.
Vuilniszakhouder: staal met 
Armortec coating.
Bak: doorzichtig 
polycarbonaat.

Afmetingen
Inhoud: 3 x 55 liter
Hoogte (open model): 966 mm
Hoogte (model met deksel): 
1.070 mm
Maximale diameter: 590 mm
Gewicht (open model): 10,8 kg
Gewicht (model met deksel): 
11,2 kg

Kleuren
Bak: doorzichtig.
Deksel en sokkel: zwart, 
donkergrijs.

Model met deksel

Open model.

De bak van de container is van doorzichtig materiaal zodat u altijd zicht heeft 
op de inhoud en het juiste gebruik van de afvalbak gewaarborgd blijft.
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Nexus 360

Nexus 200

ZwArte KleUr, 
VerVAArdigd Uit 
gerecycleerde 

mAteriAlen

ZwArte KleUr, 
VerVAArdigd Uit 
gerecycleerde 

mAteriAlen

Met zijn moderne stijl is de Nexus 200 selectieve 
afvalcontainer ideaal voor stedelijke omgevingen. Deze 
container bestaat uit twee aparte compartimenten, elk 
voorzien van een stalen binnenbak en wordt bovendien 
geleverd met duidelijk zichtbare pictogrammen wat een 
efficiënte inzameling verzekert. De Nexus 200 selectieve 
afvalcontainers hinderen het voetgangersverkeer niet 
dankzij hun elliptische vorm en hun kleine grondoppervlak.

De Nexus 360 afvalcontainers voor de selectieve 
afvalinzameling hebben een stijlvol design; dankzij hun 
grote capaciteit zijn ze perfect geschikt voor locaties 
met een groot volume aan afval. De Nexus 360 is direct 
herkenbaar door zijn duidelijke gekleurde pictogrammen 
en is zeer robuust. De container beschikt over een 
5-punt vandalismebestendig vergrendelsysteem. Een 
Nexus 360 container kan rolcontainers van 240 liter of 
van 360 liter opbergen.

Standaard uitrustingen 
•  2 verzinkt stalen 

binnenbakken.
•  Robuuste structuur: 

dubbelwandige afvalbak 
en deur.

•  Aangepaste openingen en 
pictogrammen volgens het 
type in te zamelen afval.

•  Gewelfd deksel dat het 
ophopen van afval bovenop 
de container belet.

•  Efficiënt openingssysteem: 
één sleutel volstaat om de 
twee deuren te openen.

•  Openingen bewerkt om het 
afval naar de binnenbak te 
leiden.

•  Afwerking bestand tegen 
wildplakken.

•  Geleverd met 4 kaders A3 
formaat voor affiches.

Opties verkrijgbaar tegen 
meerprijs
•  Uitdoofplaat voor 

sigaretten.
•  Asbak in de kleuren 

donkergrijs of goud.
•  2 polyethyleen 

binnenbakken.
•  Vlamdovend 

veiligheidssysteem Firesafe.
• Hermetische anti-spatplaat.
• Vuilniszakhouder.
•  Aanbrengen van een eigen 

logo.

Samenstelling
Deur en afvalbak: Durapol.

Afmetingen
Inhoud binnenbak: 2 x 100 liter 
Breedte: 1.169 mm
Diepte: 591 mm
Hoogte: 1.177 mm
Gewicht met stalen
binnenbakken: 51 kg

Kleuren
Pictogrammen en openingen: 
rood, grijs, groen, oranje, 
blauw, zwart*, turkoois blauw.
Lichaam: zwart*, donkergrijs.
*Bevat gerecycleerd materiaal.

Standaard uitrustingen 
•  De bolle vorm belet de 

verzameling van afval op de 
bovenkant.

•  Oppervlakken met 
antisticker reliëfs die 
preventief werken tegen 
graffiti en het wildplakken 
van affiches.

•  Een ruime keus aan 
openingen en kleuren 
en duidelijk zichtbare 
pictogrammen 
overeenkomend met het 
type in te zamelen afval.

•  Inwerpopeningen speciaal 
ontworpen om het afval 
naar de binnenbak te leiden.

•  Bodem van de 
afvalcontainer zo gegoten 
dat de binnenbak er heel 
eenvoudig uitgehaald kan 
worden.

• A3 Posterframe.

Opties verkrijgbaar tegen 
meerprijs
•  Vlamdovend 

veiligheidssysteem Firesafe.
•  Aanbrengen van een eigen 

logo, blazoen of boodschap.

Samenstelling
Afvalcontainer met deur:
Durapol.

Afmetingen
Inhoud: rolcontainers van 240 
of 360 liter 
Breedte: 835 mm
Diepte: 1.071 mm
Hoogte: 1.512 mm
Gewicht excl. rolcontainer/ 
binnenbakken: 50 kg

Kleuren
Inwerpopeningen: rood, grijs, 
groen, oranje, blauw, zwart*, 
turkooisblauw.
Afvalcontainer: zwart*, 
donkergrijs.
*Bevat gerecycleerd materiaal.

De Nexus 360 afvalcontainers voor de selectieve afvalinzameling hebben 
een grote capaciteit en een stijlvol design.

De Nexus 200 is een modern ogende container voor de selectieve 
afvalinzameling op straat.
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Visage™ Afschermingssysteem

Modus™ Behuizingen
De Modus is een behuizing voor rolcontainers met 
een grote capaciteit, die containers voor de selectieve 
afvalinzameling op een veilige en nette manier herbergt. 
De Modus verandert elke oude of onooglijke container in 
een aangenaam recyclingpunt. 

De modulaire constructie van het Visage 
Afschermingssysteem maakt het mogelijk om door 
middel van de afschermingswanden twee, drie of vier 
(compleet met deur) zijden te vormen.

Standaard uitrustingen 
•  Gemakkelijk toegangelijke 

inwerpopeningen.
•  Gewelfd dak met rand aan 

de voorzijde.
•  Driepunts sluitingssysteem 

met driehoekig slot.
•  Roestvrij stalen scharnier.
•  Robuust handvat.
•  Automatisch blokkerend 

scharnier voor de deur.
•  Afstelbare wieltjes onder 

de deur.
•  Plinten aan de onderzijde.
•  Afstelbare poten.
•  Polycarbonaat bord met 

aangepaste pictogrammen.

Opties verkrijgbaar tegen 
meerprijs
•  Inwerpopening en klep voor 

etensresten/restafval.
•  Sluitingspaneel voor de 

openingen.
•  Borstels t.b.v. 

inwerpopeningen 
(model met ronde 
inwerpopeningen).

•  Draaislot.
•  Vlamdovend 

veiligheidssysteem Firesafe.

•  Aanbrengen van een eigen 
logo.

Samenstelling
Frame: Vandalex.
Dak: Durapol.
Ecoboard™ paneel: 100% 
gerecycleerd polyethyleen.

Afmetingen

Kleuren
Frame: zilver.
Dak, poten en afvalgeleider: 
donkergrijs.
Ecoboard paneel: lichtgrijs 
molensteen of donkergrijs 
molensteen.
Plint: zwart. Handvat: grijs.
Inwerpopeningen: blauw, 
lichtgrijs, rood, donkergroen, 
oranje, zwart.
Pictogrammen: blauw, grijs, 
rood, donker aqua, groen, 
oranje, lime groen, wit.

Standaard uitrustingen 
•  Modulaire constructie.
•  Afstelbare poten.
•  Driepunts sluitingssysteem 

met driehoekig slot (voor 
afschermingssysteem met 
vier zijden).

•  Roestvrij stalen scharnier 
(voor afschermingssysteem 
met vier zijden).

•  Handvat (voor 
afschermingssysteem met 
vier zijden).

•  Automatisch blokkerend 
scharnier voor de deur (voor 
afschermingssysteem met 
vier zijden).

•  Robuuste afstelbare 
wieltjes onder de deur (voor 
afschermingssysteem met 
vier zijden).

Opties verkrijgbaar tegen 
meerprijs
•  Polycarbonaat bord met 

aangepaste pictogrammen.
•  Plinten aan de onderzijde.
•  Draaislot (enkel voor 

afschermingssysteem met 
vier zijden).

•  Verbindingsonderdeel uit 
Vandalex (voor alternatieve 
opstellingen van de 
schermen).

•  Aanbrengen van een eigen 
logo.

Samenstelling
Frame: Vandalex.
Ecoboard paneel: 100% 
gerecycleerd polyethyleen.

Afmetingen

Kleuren
Frame: zilver.
Ecoboard paneel: lichtgrijs 
molensteen of donkergrijs 
molensteen.
Poten en eindkap: donkergrijs.
Plint: zwart. Handvat: grijs.
Pictogrammen: blauw, grijs, 
rood, donker aqua, groen, 
oranje, lime groen, wit.

Modus 770 Modus 1280

Inhoud

Voor een 
rolcontainer 
van 600, 660 
of 770 liter

Voor een 
rolcontainer 
van 1.100 of 
1.280 liter

Hoogte 1.660 mm 1.660 mm
Breedte 1.614 mm 1.614 mm
Diepte 923 mm 1.257 mm

Visage 770  
scherm met twee, 
drie of vier zijden

Visage 1280 
scherm met twee, 
drie of vier zijden

Inhoud

Voor een 
rolcontainer 

van 600, 660 of 
770 liter

Voor een 
rolcontainer 
van 1.100 of 
1.280 liter

Hoogte 1.350 mm 1.350 mm
Breedte 1.614 mm 1.614 mm
Diepte 923 mm 1.258 mm

Een breed polycarbonaat bord met aangepaste pictogrammen kan worden 
toegevoegd om selectieve afvalinzameling te stimuleren.

De Modus verandert elke oude of onooglijke container in een aangenaam 
recyclingpunt.
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Combo™

ZwArte KleUr, 
VerVAArdigd Uit 
gerecycleerde 

mAteriAlen

Open versie

Hippo™

De Combo afvalbak is een veelzijdige afvalbak voor de 
horeca met een grote inhoud van 140 liter. De afvalbak 
is beschikbaar met een tuimeldeksel of in een open 
versie. Als optie is een dienbladhouder beschikbaar. 
Deze afvalbak kan snel geleegd worden dankzij het 
zakhoudersysteem. Het stevige ontwerp staat toe om de 
Combo zowel binnen als buiten te gebruiken.

Deze afvalbak met pedaalbediening is speciaal 
ontworpen voor de catering en voldoet aan de steeds 
strengere hygiënische eisen en voorschriften voor de 
cateringindustrie. 

De pedaalbediening is geschikt voor intensief gebruik 
en getest (1.000.000 x) in eigen laboratorium met het 
oog op duurzaamheid. De afvalbak kan bovendien 
door het gladde en egale materiaal zeer eenvoudig 
schoongemaakt worden. Reinigen m.b.v. een 
hogedrukreiniger is ook mogelijk. Door de geïntegreerde 
wieltjes is de Hippo te allen tijde gemakkelijk te 
manoeuvreren en te verplaatsen.

Standaard uitrustingen 
•  Keuze tussen open versie 

en versie met klapdeksel.
• Zakhoudersysteem.
•  Deurslot (houdt de deur in 

een hoek van 50° open om 
de zak te vervangen).

Opties verkrijgbaar tegen 
meerprijs
•  Dienbladhouder.
•  Decoratieve roestvrijstalen 

afdekplaat tbv het 
tuimeldeksel en de 
dienbladhouder.

•  Dwarsstang om te 
vermijden dat de dienbladen 
in de afvalbak vallen.

•  Kit van wieltjes en 
handgreep.

• Set van keilbouten.
• Betonnen ballast.
•  Standaard afvallogo in de 

kleur wit.
•  “Hand en beker“logo in de 

kleur wit.
•  Aanbrengen van een eigen 

logo.

Samenstelling
Afvalbak, deur en klep: 
Durapol.
Dienbladhouder: Durapol.
Zakhouder: roestvrij staal.

Afmetingen
Inhoud: 140 liter 
Breedte: 595 mm
Diepte: 606 mm
Hoogte: 1.195 mm
Gewicht (met klep): 22 kg
Gewicht (zonder klep): 21,4 kg

Kleuren
Rood, donkerblauw, lichtgrijs, 
donkergroen, zwart*.
*Bevat gerecycleerd materiaal.

Beschikbaar in één kleur of in een 
combinatie van twee kleuren naar keuze.

Standaard uitrustingen 
•  Pedaal en deksel 

verkrijgbaar in 3 kleuren.
• Vuilniszakhouder.

Opties verkrijgbaar tegen 
meerprijs
•  Aanbrengen van een 

eigen logo, boodschap of 
reclame.

Samenstelling
Bak: Durapol.
Zakhouder: roestvrij staal.

Afmetingen
Inhoud: 85 liter 
Breedte: 530 mm
Diepte: 550 mm 
Hoogte: 960 mm
Gewicht: 14 kg

Kleuren
Buitenmantel: grijs.
Deksel en voorpaneel: rood, 
geel, blauw.

Geïntegreerde 
wieltjes

Combo met dienbladhouder.

De Hippo afvalbak is speciaal ontworpen voor de catering.
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De Dolfijn™

De Kikker™

Het Beertje™

Met de Dolfijn boekt u gegarandeerd succes bij uw jongere 
bezoekers, die aangespoord worden om hun afval op een correcte 
manier in de afvalbak te deponeren.

De Kikker is een robuuste, duurzame afvalbak die tevens bestand is 
tegen alle weersomstandigheden. Kinderen zullen er maar al te graag 
hun afval in willen deponeren en ook bij volwassenen is de Kikker 
populair. De Kikker zal ervoor zorgen dat uw leef- en werkmilieu op 
een speelse manier netjes en schoon gehouden wordt. 

Kinderen van alle leeftijden zullen er niet van af kunnen blijven! Het 
Beertje is vervaardigd uit door-en-door gekleurd Durapol polyethyleen 
en is daardoor uiterst robuust, duurzaam en bestand tegen alle 
weersomstandigheden. De ogen van het Beertje zijn door-en-door 
gekleurd, vast op de bak bevestigd, bestand tegen vandalisme en 
krassen. 

Standaard uitrustingen 
•  Voorpaneel voorzien van twee 

verborgen sluitingshaakjes. 
• Verzinkt stalen binnenbak.
• Standaard afvallogo.

Opties verkrijgbaar tegen meerprijs
•  Binnenbak uit polyethyleen. 
•  Bevestigingskabeltje tussen 

voorpaneel en afvalbak.
•  Keuze uit verschillende 

bevestigingsopties (Het wordt 
sterk aangeraden de afvalbakken in 
de grond te verankeren).

•  Aanbrengen van een eigen logo, 
reclame of boodschap.

Samenstelling
Afvalbak: Durapol.
Stalen binnenbak: verzinkt staal.
Binnenbak van kunststof: 
polyethyleen.

Afmetingen
Inhoud van de afvalbak: 100 liter
Inhoud van de binnenbak: 85 liter
Breedte: 745 mm
Diepte: 915 mm
Hoogte: 1.180 mm
Gewicht (incl. stalen binnenbak):
23,6 kg

Kleuren
Afvalbak: dolfijnblauw.
Voorpaneel: ivoorwit.

Standaard uitrustingen 
•  Deur met slot op de rugzijde.
• Verzinkt stalen binnenbak.
•  Bodem voorzien van speciale 

uitsparingen voor het correct 
positioneren van de binnenbak.

Opties verkrijgbaar tegen meerprijs
•  Keuze uit verschillende 

bevestigingsopties (Het wordt sterk 
aangeraden om de afvalbakken in 
de grond te verankeren). 

Samenstelling
Afvalbak: Durapol.
Binnenbak: verzinkt staal.

Afmetingen
Inhoud van de afvalbak: 70 liter
Inhoud van de binnenbak: 52 liter
Breedte: 735 mm
Diepte: 790 mm
Hoogte: 870 mm
Gewicht (incl. binnenbak): 15 kg

Kleur
Groen.

Standaard uitrustingen 
•  Vandalismebestendig slot met 

sleutel.
• Brede inwerpopening.
•  Door-en-door gekleurde ogen.
•  Deur met slot op de rugzijde.
• Verzinkt stalen binnenbak.
•  Bodem voorzien van speciale 

uitsparingen voor het correct 
positioneren van de binnenbak.

Opties verkrijgbaar tegen meerprijs
•  Keuze uit verschillende 

bevestigingsopties.
•  Aanbrengen van een eigen logo, 

blazoen of boodschap.

Samenstelling
Afvalbak: Durapol.
Binnenbak: verzinkt staal.
Ogen: Duratec.

Afmetingen
Inhoud van de afvalbak: 70 liter
Inhoud van de binnenbak: 52 liter
Hoogte: 941 mm
Diepte: 740 mm
Breedte: 762 mm
Gewicht (incl. binnenbak): 20 kg

Kleur
Bruin.
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De Rups™

Treblo™

Lo-Co™

Het Lo-co zitbankje, splinternieuw product in het Glasdon 
assortiment van kindvriendelijke bankjes, biedt vier kinderen een 
leuke zitruimte aan. Het zitbankje, vervaardigd uit Durapol, is in 
zes verschillende kleuren te verkrijgen, met gekleurde stickers als 
optie, om het bankje te personaliseren. Lo-co is weerbestendig 
en geschikt voor binnen- en buitengebruik. Het Lo-co bankje, 
standaard geleverd met PVC poten die geen afdrukken nalaten, kan 
gemakkelijk verplaatst worden. Voor permanente bevestiging is een 
grondverankeringssysteem eveneens verkrijgbaar. 

Het vriendelijk ogend ontwerp van de rups zitbank zorgt voor een 
ideale zitgelegenheid voor kinderen. De rups zitbank is robuust, 
duurzaam, weersbestendig en vervaardigd uit Durapol. Deze zitbank 
biedt voldoende stevigheid om het gewicht van kinderen ideaal op 
te vangen.

De moderne kindvriendelijke zitbank Treblo is samengesteld uit drie 
modules met telkens drie zitplaatsen en heeft een uniek design, ideaal 
voor binnen- en buitenlocaties. Dankzij zijn wigvormige structuur kan 
deze zitbank verschillende vormen aannemen naar gelang uw wensen 
en behoeften. De zitplaatsen kunnen op een veilige en eenvoudige 
manier in sets van 3 opgestapeld worden.

Standaard uitrustingen 
•  Vier bolle modules met dubbele 

zitplaatsen.
•  Afvoerkanaaltjes tussen de 

zitplaatsen.
• Wielsteun / voetsteun.
• Korrelig oppervlak.
• Compact ontwerp.
•  Robuuste, PVC vrijstaande voeten.

Opties verkrijgbaar tegen meerprijs
•  Bevestigingsmateriaal voor 

verankering aan de grond.
• Bestickering.
•  Aanbrengen van een eigen logo. 

Samenstelling
Durapol.

Afmetingen
Hoogte: 495 mm
Lengte: 1.917 mm
Diepte: 500 mm
Gewicht: 17,4 kg

Kleuren
Oranje, rood, geel, groen, blauw, 
zwart*.
*Vervaardigd uit 100% gerecycleerde materialen.

Standaard uitrustingen 
•  Eenvoudig ineenpassend systeem.
•  Standaard model met 4 zitplaatsen 

bestaand uit hoofd, staart en twee 
modulen van 2 zitplaatsen.

• Vrijstaande voeten.
•  Waterafvoerkanaaltjes in de 

zittingen.
• Veilige bevestigingspunten.

Opties verkrijgbaar tegen meerprijs
•  Kan naar believen verlengt worden 

per 2 zitjes.

Samenstelling
Hoofd/Zitje/Staart/Neus/Afdekkapjes:  
Durapol.
Ogen: Duratec.
Bevestigingspunten: staal.
Voeten: PVC.

Afmetingen
Gewichten:

Hoofd: 5,9 kg
Zitje: 9,4 kg
Staart: 3,0 kg

Gewicht standaard model: 27,7 kg

Kleur
Lichtgroen.

Standaard uitrustingen 
• Stapelbare zitplaatsen.
• Handgrepen.
• Korrelig oppervlak.

Opties verkrijgbaar tegen meerprijs
•  Benodigdheden voor de 

grondbevestiging.
•  Muurbevestigingskit.

Voorbeelden van 
koppelingsvarianten
Cirkelvormig.
Halfcirkelvormig.
Lineair.
S-vormig.

Samenstelling
Durapol.

Afmetingen
Hoogte: 490 mm
Breedte: 910 mm
Diepte: 850 mm
Gewicht: 10 kg

Kleuren
Oranje, rood, geel, groen, blauw, 
zwart*.
*Vervaardigd uit 100% gerecycleerde materialen.

ZwArte KleUr, 
VerVAArdigd 

Uit 100% 
gerecycleerde 

mAteriAlen

ZwArte KleUr, 
VerVAArdigd 

Uit 100% 
gerecycleerde 

mAteriAlen
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Venturo zitbank zonder rugleuning

Alturo zitbank zonder rugleuning

Alturo™

Het Venturo assortiment omvat stijlvolle en prijsvoordelige 
metalen zitbanken met of zonder rugleuning. De twee 
armleuningen van de Venturo geven de bank stijlvolle 
moderne kenmerken. Twee extra armsteunen kunnen 
toegevoegd worden om de bank in drie zitplaatsen te 
verdelen.

Venturo™

Het Alturo metalen bankassortiment met of zonder 
rugleuning is vandalismebestendig, prijsvoordelig 
en heeft een stijlvolle vormgeving. Dit assortiment 
banken is geschikt voor zowel modern als traditioneel 
ingerichte locaties. De robuuste Armortec laag is 
tegen alle weeromstandigheden bestand en de zitting/ 
rugleuning zijn omkeerbaar, indien gewenst. Dankzij zijn 
aërodynamische vorm biedt de bank goed weerstand 
tegen brand.

Standaard uitrustingen 
• Vandalismebestendige einddoppen.
• Veilige verankeringspunten.
• Keilbouten voor bevestiging in een betonnen vloer.

Opties verkrijgbaar tegen meerprijs
• Gecoördineerde armsteunen (sets van 2 of 4).
• Keilbouten voor bevestiging op plaveisels.
•  Metalen ankers voor ondergrondse bevestiging in 

betonfundering.

Samenstelling
Aluminium met Armortec coating.

Afmetingen

Kleuren
Zitting en rugleuning: zwart, zilver, donkergroen.
Voeten en armsteunen: zwart, donkergrijs, donkergroen.

Standaard uitrustingen 
• Armleuningen.
• Vandalismebestendige einddoppen.
• Veilige verankeringspunten.
• Keilbouten voor bevestiging in een betonnen vloer.

Opties verkrijgbaar tegen meerprijs
• Twee extra armsteunen.
• Keilbouten voor bevestiging op plaveisels.
•  Metalen ankers voor ondergrondse bevestiging in 

betonfundering.

Samenstelling
Zitting en rugleuning: aluminium met Armortec coating.
Voeten en armleuningen: staal met Armortec coating.

Afmetingen

Kleuren
Zitting en rugleuning: zwart, zilver, donkergroen.
Voeten en armleuningen: zwart, donkergrijs, donkergroen.

Alturo zitbank 
met rugleuning 

Alturo zitbank 
zonder rugleuning

Lengte 1.715 mm 1.715 mm
Diepte 550 mm 430 mm
Zithoogte 510 mm 520 mm
Totale hoogte 875 mm 520 mm
Gewicht 31,9 kg 20,3 kg 
Gewicht (per armsteun) 1,5 kg 1,5 kg

Venturo zitbank 
met rugleuning 

Venturo zitbank 
zonder rugleuning

Lengte 1.800 mm 1.800 mm
Diepte 535 mm 415 mm
Zithoogte 500 mm 500 mm
Totale hoogte 850 mm 660 mm
Gewicht 34,5 kg 22,3 kg
Gewicht (per armleuning) 1,4 kg 1,4 kg

Alturo zitbank met rugleuning.

Venturo zitbank met rugleuning.



33

Z
iT

B
A

n
K

e
n

Stanford™

Classico zitbank zonder rugleuning

Classico™

Classico zitbank 
met rugleuning 

Classico zitbank 
zonder rugleuning

Lengte 1.830 mm 1.830 mm
Diepte 656 mm 501 mm
Zithoogte 420 mm 440 mm
Totale hoogte 816 mm 480 mm
Gewicht 110,8 kg 73 kg 

Stanford zitbank 
met rugleuning

Stanford zitbank 
zonder rugleuning

Lengte 1.875 mm 1.891 mm
Diepte 715 mm 645 mm
Zithoogte 439 mm 468 mm
Totale hoogte 864 mm 620 mm
Gewicht (Enviropol) 96 kg 78 kg
Gewicht (Timberpol) 105 kg 85 kg

Het assortiment Classico bestaat uit een zitbank 
met rugleuning en een zitbank zonder rugleuning 
en combineert twee verschillende materialen, het 
gerecycleerde materiaal Timberpol voor de latten en 
verzinkt staal voor de steunbalken en –voeten. Het geheel 
heeft een klassiek en elegant uiterlijk.

De Stanford zitbank heeft een traditionele vormgeving 
en bestaat uit steunvoeten en armleuningen van 100% 
gerecycleerd aluminium en latten van Timberpol® of 
Enviropol naar keuze.

Standaard uitrustingen 
•  Gebruiksklaar geleverd.
•  Set van 4 keilbouten voor bevestiging op een betonfundering 

(Wij bevelen sterk aan de zitbanken in de grond te verankeren).

Opties verkrijgbaar tegen meerprijs
• Keilbouten voor bevestiging op plaveisels.
•  Metalen ankers voor ondergrondse bevestiging in 

betonfundering.

Samenstelling
Latten van de zitting en de rugleuning: Timberpol.
Steunbalken en –voeten: verzinkt staal met Armortec coating.

Afmetingen

Kleuren
Steunbalken en – voeten: zwart.
Zitting (en rugleuning): lichtbruin.

Standaard uitrustingen 
•  Gebruiksklaar geleverd.
•  Set keilbouten voor betonfundering (standaard meegeleverd). 

(Wij bevelen sterk aan om de zitbanken voor zover mogelijk in 
de grond te verankeren).

Opties verkrijgbaar tegen meerprijs
•  Metalen ankers voor ondergrondse bevestiging in 

betonfundering.
•  Aanbrengen van een eigen logo, blazoen of boodschap.

Samenstelling
Latten van de zitting en de rugleuning: Timberpol of Enviropol.
Steunbalken en –voeten: verzinkt staal met Armortec coating.

Afmetingen

Kleuren
Bruin Enviropol, Zwart Enviropol, Timberpol.

Stanford zitbank met rugleuning.

Classico zitbank met rugleuning.

VerVAArdigd Uit 
gerecycleerde 

mAteriAlen

VerVAArdigd Uit 
gerecycleerde 

mAteriAlen

Stanford zitbank zonder rugleuning
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Phoenix™

Picknicktafel

Eco-Rest™

Zitbank met latten van 
Timberpol

Model voor 
rolstoelgebruikers

Zitbank zonder rugleuning

De Phoenix zitbank is geheel vervaardigd uit gerecycleerd materiaal 
en is onderhoudsvriendelijk, duurzaam en bestand tegen extreme 
weersomstandigheden.

Het assortiment Eco-Rest bestaat uit latten uit Enviropol en een frame 
uit staal. Alle moeren zijn vandalismebestendig, wat voorkomt dat 
latten zonder toestemming worden weggehaald.

Deze aantrekkelijke en functionele picknicktafel is geschikt voor 
intensief gebruik in de buitenlucht. De tafel kan los op de grond 
neergezet worden of worden vastgeschroefd in de grond.

Standaard uitrustingen 
•  Gebruiksklaar geleverd.
•  Keilbouten voor bevestiging in een 

betonnen vloer.

Opties verkrijgbaar tegen meerprijs
• Set van keilbouten.
•  Metalen ankers voor bevestiging in 

een betonfundering.
•  Voor extra veiligheid wordt sterk 

aangeraden de zitbanken in de 
grond te verankeren. 

• Armleuningen.

Samenstelling
Latten:  Enviropol of Timberpol.
Verticale steunbalk: Enviropol.

Afmetingen
Lengte: 1.790 mm
Diepte: 574 mm
Zithoogte: 428 mm
Totale hoogte: 702 mm
Gewicht (Enviropol): 75 kg
Gewicht (Timberpol): 79 kg

Kleuren
Bruin Enviropol, Zwart Enviropol, 
Timberpol.

Standaard uitrustingen 
•  Gebruiksklaar geleverd.

Opties verkrijgbaar tegen meerprijs
• Verschillende bevestigingsopties.

Samenstelling
Latten: Enviropol.
Frame: staal.

Afmetingen
Lengte: 1.790 mm
Diepte: 586 mm
Zithoogte: 435 mm
Totale hoogte: 771 m
Gewicht: 60 kg

Kleur
Zwart Enviropol.

Standaard uitrustingen 
•  Gebruiksklaar geleverd.

Opties verkrijgbaar tegen meerprijs
• Model geschikt voor rolstoelgebruikers.
•  Keuze uit verschillende bevestigingsopties. (Voor extra veiligheid wordt sterk 

aangeraden om de zitbanken in de grond te verankeren).

Samenstelling
Latten: Enviropol of Timberpol. Verticale steunvoeten: Enviropol.

Afmetingen
 Picknicktafel Model geschikt 
  voor rolstoelgebruikers
Totale lengte: 1.790 mm 1.790 mm 
Zitlengte: 1.790 mm 1.450 mm 
Totale hoogte: 768 mm 768 mm
Zithoogte: 458 mm 458 mm
Diepte: 1.310 mm 1.310 mm
Gewicht (Enviropol): 140 kg 131 kg
Gewicht (Timberpol): 150 kg 140 kg

Kleuren
Bruin Enviropol, Zwart Enviropol, Timberpol.

VerVAArdigd Uit 
gerecycleerde 

mAteriAlen

VerVAArdigd Uit 
gerecycleerde 

mAteriAlen

VerVAArdigd Uit 
gerecycleerde 

mAteriAlen
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Bloembak voor op een 
reling

ZwArte KleUr, 
VerVAArdigd Uit 
gerecycleerde 

mAteriAlen

Bufferpaal™

Centrum™

Bloembak
De FullBloom™ bloembak is voorzien van de allerlaatste Hygromat™ 
technologie voor de capillaire passieve afwatering. Een speciaal 
hiervoor bestemd reservoir zorgt ervoor dat uw planten en bloemen 
automatisch afgewaterd worden en dat water en lucht de wortels 
te allen tijde kunnen voeden. Het reservoir heeft een inhoud 
van 10 liter en is met twee zichtbare en eenvoudig te gebruiken 
gietopeningen uitgerust. 

Een schokabsorberende paal, geheel vervaardigd uit 100% 
gerecycleerde rubberen banden en ideaal voor op parkeerplaatsen. 
Schade aan auto en/of paal bij een botsing wordt tot een minimum 
beperkt dankzij de elastische eigenschappen van de Bufferpaal. Twee 
modellen verkrijgbaar: een model van 600 mm hoog of een model van 
900 mm hoog. 

Het Centrum assortiment bestaat uit 5 stijlvolle roestvrij stalen 
verkeerspaaltjes van hoogstaande kwaliteit, die perfect passen bij 
moderne, architectonische omgevingen. Verschillende modellen en 
uitvoeringen zijn verkrijgbaar en worden hieronder beschreven. 

Standaard uitrustingen 
•  Bevestigingskabel met 

bevestigingsmateriaal.
•  Reservoir met een inhoud van 10 

liter.
• Afwateringsmat.

Opties verkrijgbaar tegen meerprijs
• Muurbevestigingskit.
• Goudkleurige, decoratieve stroken.
•  Tweede bak voor in de 

hoofdplantenbak om een 
tweedelige plantenbak te vormen.

• Aanbrengen van een eigen logo.

Samenstelling
Durapol.

Afmetingen
Hoofdbloembak
Buitendiameter: 538 mm
Maximale breedte: 658 mm
Binnendiepte: 170 mm
Hoogte: 269 mm
Maximale draagkracht v/d 
bevestigingskabel: tot ca. 500 kg

Tweede bak
Buitendiameter: 295 mm
Binnendiepte: 155 mm
Totale hoogte van de tweedelige 
bloembak: 360 mm

Kleuren
Donkergroen, zwart*.
*Bevat gerecycleerd materiaal.

Standaard uitrustingen 
•   Stalen bevestigingsbuis voor de 

ondergrondse of de bovengrondse 
bevestiging naar keuze. 

•  Uitsparing voor het aanbrengen 
van een reflecterende strook.

Opties verkrijgbaar tegen meerprijs
•  Reflecterende strook in het rood, 

wit of rood/wit (75 mm).
•  Aanbrengen van een eigen logo, 

boodschap of reclame.

Samenstelling
Paal: 100% gerecycleerde rubberen 
banden.
Bevestigingsbuis: gegalvaniseerd 
staal.

Afmetingen
Hoogte boven de grond: 600 mm of 
900 mm
Diepte in de grond (enkel bij 
bevestiging ondergronds): 300 mm
Diameter: 250 mm
Gewicht: 25 kg of 36 kg naar gelang 
het model

Kleuren
Terracotta, groen, zwart.

Standaard uitrustingen 
•  5 modellen verkrijgbaar: model 

Zone ø 154 mm met bolle 
bovenkant, model Zone ø 102 mm 
met bolle bovenkant, modellen 
Linear met ronde bovenkant van 
750 mm of 1.000 mm hoog en 
model Ellipse met ovale, gladde 
bovenkant.

•  De modellen Zone beschikken over 
uitsparingen voor het aanbrengen 
van decoratieve cq. reflecterende 
stroken.

Opties verkrijgbaar tegen meerprijs
 De modellen Zone kenmerken zich 
door hun bolle bovenkant en kunnen 
naar keuze voorzien worden van 
reflecterende stroken in de kleur 
rood, wit, oranje of rood/wit, of van 
decoratieve stroken in de kleur blauw.

Samenstelling
Roestvrij staal graad 316.

Afmetingen

Zone Linear Ellipse

Diameter 102 mm 102 mm 75 x 125 mm

Hoogte 
boven de 
grond

1.000 mm 1.000 mm 1.000 mm

Diepte in 
de grond

300 mm 300 mm 300 mm

Gewicht 7,6 kg 6,7 kg 6,5 kg

VerVAArdigd 
Uit 100% 

gerecycleerde 
mAteriAlen
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Neopolitain™

Victory™

Een elegante verkeerspaal met een licht korrelig oppervlak en 
verkrijgbaar met verschillende combinaties van decoratieve cq. 
reflecterende stroken.

Victory is een stijlvolle, zeer klassiek ogende verkeerspaal, ideaal voor 
gebruik in omgevingen waar een bepaalde bouwkundige stijl en het 
landschap beschermd en behouden moeten worden. 

Verkrijgbaar in twee varianten: het model Neopolitain 20 voorzien van 
twee uitsparingen voor het aanbrengen van 20mm brede decoratieve 
cq. reflecterende stroken en het model Neopolitain 150 met een 
uitsparing van 150mm voor het aanbrengen van een decoratieve cq. 
reflecterende strook of een eigen logo, boodschap of reclame.

Standaard uitrustingen 
•  Sokkelsysteem (wegneembare 

paal).
•  Uitsparingen voor het aanbrengen 

van decoratieve cq. reflecterende 
stroken.

Opties verkrijgbaar tegen meerprijs
•  Afdekplaat met sleutel tbv de 

sokkel.
•  Decoratieve stroken in de kleur 

goud.
•  Reflecterende stroken in de kleur 

rood, wit of wit/rood.
•  Ketting.
•  Aanbrengen van een eigen logo, 

boodschap of reclame.

Samenstelling
Paal: Durapol.
Ketting: gegalvaniseerd staal.

Afmetingen
Hoogte boven de grond: 942 mm
Diepte in de grond: 500 mm
Maximale diameter: 190 mm
Totaal gewicht: 8,5 kg

Kleur
Zwart.

Standaard uitrustingen 
•  Sokkelsysteem (wegneembare 

verkeerspaal).
•  Uitsparingen voor het aanbrengen 

van decoratieve cq.reflecterende 
stroken.

Opties verkrijgbaar tegen meerprijs
• Goudkleurige decoratieve stroken. 
•  Reflecterende stroken verkrijgbaar 

in de kleur rood, wit, oranje of wit/
rood.

• Ketting.
• Aanbrengen van een eigen logo.

Samenstelling
Materiaal: Durapol.
Ketting en bevestigingen: verzinkt 
staal.

Afmetingen
Hoogte boven de grond: 967 mm 
Diepte in de grond: 500 mm 
Maximaal diameter: 200 mm 
Gewicht (met sokkel): 8,5 kg

Kleur
Zwart.

Standaard uitrustingen 
•  Uitsparingen voor het aanbrengen 

van decoratieve cq. reflecterende 
stroken.

Opties verkrijgbaar tegen meerprijs
•  Afdekplaat voor sokkel (tbv 

wegneembaar model).
•  Decoratieve strook verkrijgbaar in 

de kleur goud (20 mm/150 mm).
•  Reflecterende strook verkrijgbaar  

in de kleur rood, wit of wit/rood  
(20 mm/150 mm). 

•  Ketting.
•  Aanbrengen van een eigen logo, 

boodschap of reclame (enkel bij 
het model Neopolitain 150).

Samenstelling
Paal: Durapol.
Ketting: gegalvaniseerd staal.

Afmetingen
Hoogte boven de grond: 925 mm
Diepte in de grond: 500 mm (model 
met bevestiging ondergronds m.b.v. 
sokkel)
Maximale diameter: 200 mm
Gewicht van het model met 
sokkelsysteem: 8,5 kg
Gewicht van het model met verlengd 
onderdeel: 8,7 kg

Kleuren
Molensteen, zandsteen, lichtgrijs, 
beige, donkerblauw, zwart, wit.
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Vergemaster RX™

Rebound Signmaster™

Infomaster™

De combinatie van een vederlicht materiaal en een reflecterende 
technologie garanderen een hoge zichtbaarheid zowel overdag als ‘s 
nachts, zonder behulp van elektronisch verlichting.

De Vergemaster RX paal geeft maximale zichtbaarheid. De paal 
is vervaardigd uit Reflexapol®, dat ervoor zorgt dat de paal zijn 
oorspronkelijke positie en vorm inneemt na een botsing. Hij biedt 
ook een betere kijkhoek, dankzij de twee gebogen reflectoren die 
uitstekend het licht weerkaatsen. De brede witte strook garandeert 
tevens permanente zichtbaarheid zowel overdag als ‘s nachts.

De Infomaster kan met een groot aantal verschillende 
informatieborden voor vele doeleinden worden gebruikt. Dit product 
is met een smal design en klein grondoppervlak ideaal voor plaatsen 
waar beperkte ruimte beschikbaar is. De Infomaster is speciaal 
ontworpen om zichtbaar te zijn vanuit een voor- of zijruit van een auto. 
Het bord kan op beide kanten van de paal worden geplaatst en tussen 
twee parkeerplaatsen worden gebruikt en is hiermee zeer efficiënt.

Standaard uitrustingen 
•  Uitsparingen op alle zijden van 

de paal voor het aanbrengen van 
reflectoren.

•  Tweezijdig bovengedeelte met 
plaats voor het aanbrengen van een 
verkeersteken (diameter 300 mm).

Opties verkrijgbaar tegen meerprijs
•  Gele reflectoren voor de voor-, 

achter- en zijpanelen van de paal.
•  Verkeersborden in stickerformaat.

Samenstelling
Impactapol®.

Afmetingen
Totale hoogte: 1.036 mm
Maximale breedte: 400 mm
Maximale diepte: 200 mm
Afmetingen van de sokkel:  
328 x 328 mm
Afmetingen van de 
bevestigingsoppervlakte:  
228 x 228 mm
Diameter van de verkeersborden:  
300 mm
Zichtbare oppervlakte op de voor- en 
achterzijde: 0,1617 m²
Zijdelingse oppervlakte: 0,0243 m²
Gewicht: 6 kg

Kleuren
Wit, zwart, donkergrijs.

Standaard uitrustingen 
•  Twee beschikbare modellen 

afhankelijk van het type 
bevestiging.

•  Geïntegreerde witte stroken.
•  Twee gebogen reflectoren.

Opties verkrijgbaar tegen meerprijs
•  Ondergrondse bevestiging (flexibel 

model).
•  “Guardsman“ bevestiging (stevig 

model).

Samenstelling
Witte paal en strook: Reflexapol.
Reflector: Impactalight™.

Afmetingen
Hoogte boven de grond: 920 mm
Diepte in de grond (ondergrondse 
bevestiging): 350 mm
Diepte in de grond (stevig model): 
523 mm
Totale hoogte van de paal 
(ondergrondse bevestiging):
1.270 mm
Totale hoogte van de paal (stevig 
model): 1.443 mm
Diameter van de paal: 167 mm

Kleuren
Zwart, wit.

Standaard uitrustingen 
•  Robuuste constructie.
•  Klein grondoppervlak.
•  Dubbelzijdig.
•  Uitsparing voor bord.
•  Driepuntsbevestiging.
•  Keuze uit bevestigingsopties 

(standaard bevestiging met 
keilbouten of verlengbare ankers in 
een betonfundering).

•  Vandalismebestendige doppen 
voor op de bevestigingen.

Opties verkrijgbaar tegen meerprijs
•  Ruime keuze uit informatieborden 

voor op de paal.
•  Informatiebord met 

muurbevestiging.

•  Zijreflectoren.
• Aanbrengen van een eigen logo.

Samenstelling
Durapol.

Afmetingen
Hoogte: 1.195 mm
Breedte: 370 mm
Diepte: 171 mm
Gewicht: 6 kg

Uitsparing voor bord
Hoogte: 248 mm
Breedte: 308 mm

Kleuren
Zwart, molensteen.

Bestand tegen botsingen 
met een snelheid van 

100 km/uur

4	

Bestand tegen botsingen 
met een snelheid van 

100 km/uur

4	
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De Carleton afdakjes bestaan uit twee steunprofielen voor de bevestiging 
aan de muur.

De afdakjes hebben een hellend oppervlak om de opeenhoping van 
regenwater of sneeuw op het dakje te vermijden.

De Carleton afdakjes zijn speciaal ontworpen om 
wachtende reizigers of uw rokende medewerkers tegen 
zonnestralen of regen te beschermen. De Carleton 
afdakjes zijn verkrijgbaar in drie maten: 1.400 mm lang, 
2.800 mm lang en 4.200 mm lang.

Carleton™ afdakjes

Eclipse™ afdakjes

ZwArte KleUr, 
VerVAArdigd Uit 
gerecycleerde 

mAteriAlen

Model 1400 Model 2800 Model 4200 

Gewicht 24 kg 41 kg 58 kg
Lengte 1.400 mm 2.800 mm 4.200 mm
Diepte 981 mm 981 mm 981 mm
Dikte 385 mm 385 mm 385 mm

Aanbevolen hoogte 
t.o.v. de grond

2.485 mm 2.485 mm 2.485 mm

Standaard uitrustingen 
• Muurbevestigingsmateriaal.

Samenstelling
Steunprofielen: gerecycleerd aluminium met Armortec coating. 
Verbindingsprofielen: geëxtrudeerd aluminium met Armortec 
coating.
Dakje: dubbelwandige polycarbonaat plaat.

Afmetingen

Kleuren
Steunprofielen: zilver.
Verbindingsprofielen: zilver.
Dakje: licht getint.

De ideale beschutting voor uw rokende werknemers tegen 
regen en UV-stralen.

De Eclipse afdakjes kunnen tegen een wand bevestigd 
worden of per twee rug-aan-rug op twee palen 
gemonteerd worden.

Standaard uitrustingen 
5 modellen verkrijgbaar:
• model met één afdakje voor de muurbevestiging.
•  model met één afdakje gemonteerd op twee palen met 

ondergrondse bevestiging in een betonfundering.
•  model met één afdakje gemonteerd op twee palen met 

bovengrondse bevestiging d.m.v. keilbouten.
•  model met twee afdakjes gemonteerd op twee palen met 

ondergrondse bevestiging in een betonfundering.
•  model met twee afdakjes gemonteerd op twee palen met 

bovengrondse bevestiging d.m.v. keilbouten.

Samenstelling
Afdak: Durapol.
Palen: staal met Armortec-coating.

Afmetingen
Lengte: 1.400 mm
Diepte: 1.000 mm
Hoogte: 450 mm
Gewicht: 17 kg
Hoogte t.o.v. de grond vanaf het hoogste punt van het afdakje: 
2.455 mm
Laagste punt na bevestiging: 2.005 mm

Kleuren
Zandsteen, molensteen, witsteen, zwart*.
*Bevat gerecycleerd materiaal. 

Alle kleuren zijn na gebruik volledig recycleerbaar.

VerVAArdigd Uit 
gerecycleerde 

AlUminiUm



39

M
U

L
T

iF
U

n
C

T
iO

n
e
L
e
 
A

B
R

i‘S

Fiets Zone.

Het open ontwerp van de Midi Bi-Minder is gebruiksvriendelijk en zorgt voor 
visuele veiligheid, omdat de fietsen vanuit alle hoeken zichtbaar zijn.

Zone™

Zone biedt een stijlvolle en moderne abri, die voor 
verschillende toepassingen ingezet kan worden. De 
Zone abri’s zijn geheel vervaardigd uit Duracore™ en zijn 
daardoor bijzonder robuust, duurzaam en bestand tegen 
schokken en corrosie. Bovendien vereisen ze vrijwel geen 
onderhoud. 

De Zone abri’s zijn snel en eenvoudig te installeren. 
De zijkanten van de abri’s zijn zo ontworpen dat ze in 
elkaar gezet kunnen worden om een waterdicht en veilig  
geheel te vormen wanneer meerdere abri’s naast elkaar 
opgesteld worden. 

FietsZone
Drie modellen van de Zone abri’s voor fietsen zijn 
verkrijgbaar: een model voor 5 fietsen met fietsklemmen 
voor het voorwiel, een model voor 4 fietsen met 
fietsleunhekken waar de fiets zijdelings tegen 
aangezet kan worden en een model voor 2 fietsen met 
fietsleunhekken.  

Standaard uitrustingen 
•  Geheel vervaardigd uit 

Duracore.
•  In de massa gegoten voor- 

en achterzijde.
•  Ingebouwde 

bevestigingspunten in de 
bodem van de abri.

Opties verkrijgbaar tegen 
meerprijs
•  Fietsklemmen voor het 

voorwiel.
• Fietsleunhekken.

Samenstelling
Fietsklemmen/-leunhekken: 
verzinkt staal met Armortec-
coating.
Zone abri: Duracore.

Afmetingen
Hoogte: 2.300 mm
Breedte: 2.190 mm
Diepte: 2.358 mm 
Gewicht: 160 kg

Kleuren
Fietsklemmen/-leunhekken: 
grijs.
Zone Abri: donkergrijs, 
zandsteen, marmerblauw.

Standaard uitrustingen 
•  Compact ontwerp.
•  Durapol dakje.
•  Fietsbeugel.
•  Stalen frame met Armortec 

coating.
•  Waterafvoerkanaaltjes.
•  Geïntegreerde 

bevestigingspunten.
•  Keilbouten voor bevestiging 

in een betonnen vloer.

Opties verkrijgbaar tegen 
meerprijs
•  “Fietsenstalling” sticker of 

polycarbonaat bord.
•  Aanbrengen van een eigen 

logo.

Samenstelling
Dakje: Durapol.
Frame: staal met Armortec-
coating.

Afmetingen
Hoogte: 2.000 mm
Breedte: 1.160 mm
Diepte: 1.980 mm
Gewicht: 59 kg

Kleuren
Dakje: rood, donkerblauw, 
donkergrijs, zwart, molensteen.
Frame: donkergrijs.

Midi Bi-Minder™

De Midi Bi-Minder is een buitengewoon kosteneffectieve 
en flexibele oplossing voor het stallen van fietsen. Elke 
overkapping biedt bescherming aan twee fietsen. De 
unieke, compacte afmetingen maken plaatsing mogelijk 
op locaties waar een beperkte ruimte beschikbaar is. De 
Midi Bi-Minder kan individueel of met meerdere stuks 
worden geplaatst. Om de stallingsruimte te vergroten zijn 
extra stallingen gemakkelijk naderhand te installeren. De 
Midi Bi-Minder is gemakkelijk te installeren en wordt op 
een pallet geleverd. Dankzij de geringe afmetingen en het 
lichte gewicht is hijs- en hefgereedschap niet vereist.

Rokersabri Zone
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Het is sterk aan te raden 
om reddingsboeien in de 
reddingsboeikasten van Glasdon op 
te slaan. Dit voorkomt voortdurende 
blootstelling van uw reddingsmateriaal 
aan weersomstandigheden en heeft 
een preventieve werking tegen 
diefstal en vandalisme.

Guardian™

Voortdurende blootstelling aan weersomstandigheden kan 
uw reddingsmateriaal aantasten. De reddingsboeikasten 
Guardian zijn vervaardigd uit corrosiebestendig Durapol 
polyethyleen en beschermen het reddingsmateriaal 
tegen stormschade. Tevens hebben zij een preventieve 
werking tegen vandalisme en diefstal, wat leidt tot een 
sterke afname in de prijzige aanschaf van vervangende 
reddingsboeikasten. De Guardian reddingsboeikasten zijn 
verkrijgbaar voor 600 mm en 750 mm reddingsboeien.

Door het lichte gewicht en de ergonomische vormgeving 
van de B-Line reddingsboei kan deze nauwkeuriger 
en twee keer zo ver gegooid worden dan een 
traditionele reddingsboei. Daardoor zijn de kansen op 
een succesvolle redding aanzienlijk groter. De B-Line 
reddingsboei is compact en draagbaar: dit is het ideale 
reddingsmateriaal om mee te nemen in voertuigen 
van alarmdiensten of om te installeren bij binnen- en 
buitenzwembaden.

B-Line™ reddingsboei

Standaard uitrustingen 
•  Sluitrand ter bescherming van het reddingsmateriaal.
•   Scharnier en scharnierstang uit glasvezelversterkende kunststof.
• Klemsluiting.
• Ropemaster™ systeem.
•  Uitsparing om de reddingsboei en werplijn snel uit de kast te 

nemen.
• Bevestigingsclips voor de reddingsboei en werplijn.
• Verklikker.

Opties verkrijgbaar tegen meerprijs
• Inspectieraampje.
• Automatisch blokkerend scharnier voor het deksel.
• Gebruiksaanwijzing (sticker).
• Paal-, reling/hekwerk- of muurbevestigingskit.
• Aanbrengen van een eigen logo.

Samenstelling
Durapol.

Afmetingen

Kleuren
Rood, wit.

Standaard uitrustingen 
• Drijver.
•  PVC mouw met 31 meter 

lange werplijn.

Samenstelling
Mouw: nylon met PVC 
coating.
Grijpkoord: polypropyleen.
Werplijn: polypropyleen.

Afmetingen
Diameter: 159 mm
Gewicht: 1,3 kg
Drijfvermogen: 4,14 kg
Maximale spanning van de 
werplijn: 550 kg

Guardian 600 Guardian 750

Hoogte 925 mm 1.065 mm
Breedte 768 mm 898 mm
Diepte 250 mm 250 mm
Gewicht 9 kg 10,5 kg

Standaard uitrustingen
• Oranje grijpkoorden.
•  Reflecterende stroken, 

klasse 1 (750 mm).

Opties verkrijgbaar tegen 
meerprijs
•  Oranje werplijn van 30 

of 50 m lang ø 6 mm.

Samenstelling
Reddingsboei: 
polyethyleen.
Grijpkoord: polyethyleen.
Oranje werplijn: 
polyethyleen.

Reddingsboeien

600 mm (24”) 750 mm (30”)
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Cruiser™ 1000

Geactiveerde 
deflectoren om op 

een vaste breedte te 
strooien

Cruiser 80

Turbocruiser™ 300
Met de Turbocruiser 300 kunt u droog of vochtig materiaal op een 
breedte van 3 à 7 meter strooien. Hoe vochtig het strooimateriaal ook 
is, het maakt niet uit: met de Turbocruiser 300 strooit u te allen tijde 
moeiteloos.

De Cruiser 80 aanhangstrooier kan zowel vochtig als droog 
strooimateriaal efficiënt strooien. De kwaliteit van het strooien is 
constant, hoe vochtig het materiaal ook is. 

Ontworpen om getrokken te worden door een twee- of vierwielig 
voertuig, bestelwagen of vrachtwagen.

Met de Cruiser 1000 aanhangstrooier kunt u droog of vochtig 
materiaal in de breedte strooien maar ook zo op de grond regelmatig 
deponeren. Het strooimechanisme kunt u eenvoudig en snel instellen.

Standaard uitrustingen 
• Gebruiksklaar geleverd.
•  Draaiende strooiplaat uit 

polypropyleen.
•  Verstelbaar handvat voor 

het regelen van de exacte 
strooidosering.

• Rubberen banden.

Opties verkrijgbaar tegen meerprijs
•  Schop met bevestigingsclips 

om de schop aan de bak van de 
strooier te bevestigen.

• PVC beschermhoes.

Samenstelling
Bak: Durapol.
Draaiende strooiplaat: polypropyleen.
Frame: verzinkt staal met Armortec 
coating.

Afmetingen
Inhoud: 52 liter
Lengte: 1.235 mm
Breedte: 670 mm
Hoogte: 950 mm
Maximale belading: 66 kg vochtig 
strooizout
Totaal gewicht bij volle belading: 
109 kg

Kleuren
Gele bak – donkergrijs frame.

Standaard uitrustingen 
• Gebruiksklaar geleverd. 
• 3-puntskoppeling.  

Opties verkrijgbaar tegen meerprijs
• Trekhaak.
•  Verlichtingsplaat.
• Spatborden.

Afmetingen
Inhoud: 160 liter
Breedte: 1.270 mm
Strooioppervlakte: 2.720 m²
Strooibreedte: 800 mm
Strooiafstand: 3,4 km 
Maximale belading: 275 kg vochtig 
strooizout
Hoogte: 800 mm
Nettogewicht: 85 kg

Kleur
Geel.

Standaard uitrustingen 
• Gebruiksklaar geleverd.
•  Verstelbaar handvat voor 

het regelen van de exacte 
strooidosering.

•  ‘STOP’ positie om de strooier te 
verplaatsen zonder materiaal te 
strooien.

Opties verkrijgbaar tegen meerprijs
•  Opbergbak voor de bezittingen van 

uw medewerker.
• Zaklantaarn.
• Oranje zwaailicht.
• Zeefrooster.

Afmetingen
Inhoud: 430 liter
Nettogewicht: 250 kg
Maximale belading: 500 kg (oftewel 
10 zakken 50 kg strooizout)
Totaal gewicht met volle belading: 
750 kg
Maximale strooibreedte: ca. 10 m
Maximale treksnelheid: 30 km/u.

Kleur
Geel.
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De ronde vorm van deze zoutopslagbak zorgt voor een 
ongeëvenaarde stevigheid en duurzaamheid. Hij wordt 
vervaardigd uit Durapol, en biedt weerstand aan corrosie en 
barre weersomstandigheden. Het deksel beschikt over een 
plastic scharnier met een ijzeren stang, die een grote stevigheid 
waarborgt.

De sleuven voor de vorkheftruck vergemakkelijken de verplaatsing 
van de opslagbak. Dankzij de uitsparingen kan deze ook met de 
hand worden opgetild.

Stapelbaar wanneer hij niet in gebruik is. U kunt de opslagbak 
370L opstapelen per oneven aantal (tot 7 stuks). Dit is een groot 
voordeel voor de zomermaanden of tijdens het transport. Hij is 
bijzonder geschikt op plaatsen waar een container met een grote 
inhoud nodig is. Vervaardigd uit zeer stevig Durapol ; een ijzeren 
stang zorgt voor een perfecte stevigheid van het scharniersysteem. 

Samenstelling
Durapol.

Afmetingen
Inhoud: 800 liter
Hoogte: 1.075 mm
Diameter: 1.280 mm

Volume: ongeveer 1.000 kg zout
Strooioppervlakte: 
ongeveer 20.000 m2 @ 50 g/m2

Kleuren
Geel, donkergroen, molensteen.

Samenstelling
Durapol.

Afmetingen
Inhoud: 160 liter
Hoogte: 750 mm
Breedte: 838 mm
Diepte: 515 mm

Volume: ongeveer 200 kg zout
Strooioppervlakte:  4.160 m2    

@ 50 g/m2

Kleuren
Standaardkleuren: geel, beige, 
molensteen.
Speciale kleuren: rood, donkergroen
(naar gelang de beschikbaarheid).

Samenstelling
Durapol.

Afmetingen
Inhoud: 370 liter
Hoogte: 802 mm
Breedte: 1.163 mm
Diepte: 746 mm
Volume: ongeveer 480 kg zout
Strooioppervlakte:  ongeveer 9.760 

m2 @ 50 g/m2

Kleuren
Geel, beige, donkergroen, 
molensteen.

Opslagbak 800 liter Opslagbak 370 liter

Al meer dan 20 jaar een klassieker. Daar waar ruimte beperkt is, 
is deze opslagbak perfect geschikt dankzij zijn vormgeving en 
inhoud: hij is handig en neemt weinig plaats in. Vervaardigd uit 
stevig Durapol, zodat u vele winters van uw opslagbak gebruik 
kunt maken. Voorzien van waterafvoerkanaaltjes die de inhoud 
goed drooghouden.  

De nieuwe Nestor 90 opslagbak voor zout en zand is een kleinere 
versie van de populaire Nestor opslagbak en heeft dezelfde 
robuuste Durapol constructie, een dubbelwandig deksel en een 
scharnier met scharnierpen. Deze kleinere versie is ideaal voor 
instellingen en firma’s die geen opslagbak met een grote capaciteit 
nodig hebben.

Samenstelling
Durapol.

Afmetingen
Inhoud: 90 liter
Volume: 125 kg los zand/zout (of 
ongeveer 4 x 25 kg zakken)

Lengte: 630 mm
Hoogte: 624 mm
Breedte: 536 mm

Kleuren
Geel, rood, donkergroen.

Opslagbak 160 liter Opslagbak 90 liter
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Sneeuwschuiver™ 

Sneeuw-Combi™

Glasdon Ice Grips™Sneeuwschop™Glasdon Snospade™

Mini Sneeuwschuiver™ 

Verander uw heftruck in een stevige en effectieve sneeuwopruimer. 
U hoeft enkel het schuifblad op de heftruckvorken te laten glijden 
en de bevestigingen met de hand aan te passen. Met zijn 15 mm 
dik polyethyleen schuifblad is de sneeuwschuiver uiterst robuust; 
aangezien het schuifblad omkeerbaar is, heeft uw sneeuwschuiver 
een twee keer langere levensduur dan andere vergelijkbare 
producten. Wanneer de twee kanten versleten zijn hoeft u enkel het 
schuifblad te vervangen.

Afmetingen
Schuifblad

Breedte: 1.750 mm
Binnendiameter: 630 mm
Diepte: 15 mm
Sneeuwruim hoek: 25 graden naar 
rechts

Geraamte
Breedte van de schuifbladsteun: 
1.220 mm
Hoogte van de schuifbladsteun: 
50 mm

Voetlengte
Rechtervoet: 1.000 mm
Linkervoet: 700 mm
Voetbreedte: 150 mm

Voetdiepte
Rechtervoet: 900 mm
Linkervoet: 650 mm

Kleuren
Geraamte: geel.
Schuifblad: zwart.

De Glasdon Snospade sneeuwschop 
is voorzien van een aluminiumsteel die 
gemakkelijk kan worden afgesteld met 
behulp van het handvat met draaisluiting. 

De gemakkelijk te gebruiken 
Sneeuwschop beschikt over een breed 
schuifgedeelte, dat sneeuwhopen 
moeiteloos verwijdert.

Een ideale container met wieltjes voor locaties waar een 
vaststaande container niet geschikt is.

De Mini Sneeuwschuiver maakt het sneeuwruimen heel 
gemakkelijk.

Glasdon Ice Grips hebben een dubbeltractie 
zodat ze zowel op sneeuw als op ijs kunnen 
worden gebruikt. Ze geven extra grip en 
stabiliteit op bevroren wegdekken.
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Bevestigingsopties voor de buitenafvalbakken

Grondniveau

Dubbelwandige
sokkel

500mm

Grondniveau

420mm

Horizontaal
pennetje

Grondniveau

Verankeringsplaat

745mm

Verzinkt
stalen

versterkingsbuis

Wegneembare verkeerspalen
De speciaal ontworpen sokkel wordt ondergronds 

in een betonfundering verankerd. Het is een flexibel 
systeem voor een permanente, semi-permanente 
of tijdelijke bevestiging. De sokkel is ontworpen 
om de schokken bij een botsing te absorberen 

zodat de bestrating rondom de paal een minimum 
schade oploopt. Enkel maar de paal moet vervangen 

worden, hetgeen tijd- en kostenbesparend werkt.

GrondniveauGrondniveau

Keilbouten (verkeerspalen)
Deze bevestigingsoptie garandeert een 

snelle, robuuste en duurzame verankering 
van de paal in de grond met minimale 

inspanning. Deze bevestigingsmethode is 
geschikt voor locaties met een bestaande 

betonnen fundering en wordt in minder 
dan 8 minuten uitgevoerd. 

Mocht de paal beschadigd raken, dan is 
het eenvoudig om deze te vervangen door 
de beschadigde paal los te schroeven en 
een nieuwe te plaatsen, door gebruik te 

maken van bestaande installatie.

Grondniveau

Dubbelwandige
sokkel

500mm

Grondniveau

420mm

Horizontaal
pennetje

Grondniveau

Verankeringsplaat

745mm

Verzinkt
stalen

versterkingsbuis

Verkeerspalen met verlengde 
sokkel/bevestigingsbuis in 

betonfundering
De verlengde sokkel of bevestigingsbuis van 
de verkeerspaal wordt ondergronds in een 

betonfudering verankerd voor een permanente 
bevestiging.

Grondniveau

Dubbelwandige
sokkel

500mm

Grondniveau

420mm

Horizontaal
pennetje

Grondniveau

Verankeringsplaat

745mm

Verzinkt
stalen

versterkingsbuis

Guardsman™ verkeerspaaltje
Guardsman™ verkeerspaaltjes beschermen uw 

locaties tegen eventuele botsingen en voorkomen niet-
toegestane toegang: een permanente beveiliging Ieder 
jaar zijn talrijke winkelcentra en kantoren slachtoffers 
van ramkraakauto’s die meestal grote materiële en 

vervolgens financiële schade aanrichten. 

GrondniveauGrondniveau

Verlengbare ankers voor 
verkeerspalen

Deze bevestigingsmethode is snel 
en eenvoudig in gebruik en bestaat 
uit vier metalen ankers die in een 

betonfundering geplaatst worden en 
waarop de verkeerspaal vastgeschroefd 
wordt. De verkeerspaal kan indien nodig 

heel eenvoudig verwijderd worden. 
De lengte van de metalen ankers is 
verstelbaar om aan alle vereisten te 

kunnen voldoen.

Buitenballast

Beton

Zeshoekige betontegel 
vastgeschroefd aan de 
afvalbak dmv bouten

Bodem gegoten in beton

Beton

De bodem van de afvalbak 
wordt in een betonfundering 
verankerd

Binnenballast

Grond

Beton

Keilbouten

Bestrating

Grond

Keilbout

Wanneer u een afvalbak 
tijdelijk uit het straatbeeld 
moet verwijderen, vormt dit 
verankeringssysteem geen 
gevaarlijke hindernis voor 
voetgangers. Makkelijk, 
snel en veilig!

Metalen anker in 
betonfundering

Metalen 
anker

Beton

Verlengbare ankers voor afvalbakken

Beton
Grond Ankers in een 

betonfundering

Fix-Matic Systeem
Het Fix-matic systeem maakt het mogelijk om de afvalbak 
vast op de grond te bevestigen, maar ook om de afvalbak 
zonodig snel en moeiteloos te verwijderen. Afvalbakken 
die met het Fix-matic systeem bevestigd worden, kunnen 
binnen 30 seconden verwijderd worden of terug op hun 
plaats gezet worden.
Het is aanbevolen om het Fix-matic systeem alleen te 
gebruiken in combinatie met een afvalbak voorzien van een 
metalen binnenbak.

Bodem van 
de afvalbak

Bevestigingsplaat

Anker

Grondverankeringssysteem
Het Grondverankeringssysteem 
van Glasdon is een flexibel 
bevestigingssysteem 
voor het bevestigen van 
afvalbakken met of zonder 
deksel en afvalbakken met 
paal in een zachte grond. 
De grondverankering is snel 
en eenvoudig te installeren, 
vereist geen betonfundering 
of graafwerkzaamheden 
en beschikt over een uniek 
mechanisme, dat het 
mogelijk maakt de afvalbak 
zonodig te verplaatsen en 
daarna weer te installeren. 
De grondverankering is 
tevens bestand tegen 
vandalisme : de afvalbak 
blijft vast op zijn plaats. Een 
installatiegereedschap is 
vereist. Deze wordt gratis 
geleverd bij aanschaf van drie 
grondverankeringssystemen.

Detailafbeelding van 
het binnenste van de 

afvalbak bevestigd aan 
de grondverankering dmv 

bouten

Afvalbak bevestigd met 
de grondverankering

Bodem van de 
afvalbak

Verwijderbare 
keilbouten

Grond

Grond

Verwijderbare 
keilbouten

Metalen ankers worden door de bodem 
van de afvalbak in een betonfundering 
verankerd.  De lengte van de ankers is 
verstelbaar. De afvalbak wordt dan op de 
anker vastgeschroefd.

Bevestigingsopties voor de verkeerspaaltjes
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Permanente bevestigingWegneembare paal

Type afvalbak Blz.
Binnen-
ballast

Buiten-
ballast

Grondveranke-
ringssysteem

Keilbouten
Bodem 
gegoten 
in beton

Verlengbare 
ankers voor 
afvalbakken

Metalen 
anker in 

betonfun-
dering

Fix’matic 
systeem

Ashguard 17 3 3 3

Ashguard SG 16 3 3 3

Combo 29 3 3

Community 8 3 3 3 3 3 3 3

Dolfijn 30 3 3 3 3 3

Enviropol 100 11 3 3 3 3 3 3

Evolution 5 3 3 3 3 3

Futuro 6 3 3 3 3 3 3 3

Glasdon Jubilee 4 3 3 3 3 3 3

Het Beertje 30 3 3 3

Integro 6 3 3 3

Kikker 30 3 3 3 3

Luna 5 3 3

Metalen Chieftain 10 3 3 3

Metalen Guppy 10 3 3 3 3 3 3

Mini Plaza 8 3 3 3 3 3

Modulo 9 3 3 3

Nexus 200 9/27 3 3 3

Nexus 360 9/27 3 3

Plaza 8 3* 3 3 3 3 3 3

Retriever City 19 3 3 3

Stanford 10 3 3 3 3

Streamline Jubilee 4 3 3 3 3 3 3

Topsy 2000 7 3 3 3 3 3 3 3 3

Topsy Jubilee 7 3 3 3 3 3 3 3

Type grond Alle types grond (*De bodem kan 
verzwaard worden met zand)

Enkel geschikt voor 
zachte grond (zoals gras in 
parken,enz.)

Ideaal voor op beton-
nen vloer, bestaande 
betonfundering of op 
klinkers/plaveisels

Voor alle types 
grond met een 
geschikte
betonfundering

Harde (onder)grond met een geschikte betonfundering

Model 
verkeerspalen

Blz. Wegneembare 
verkeerspalen Keilbouten

Verlengbare 
ankers voor 

verkeerspalen

Guardsman™ 
verkeerspaaltje

Verkeerspalen met 
verlengde sokkel/

bevestigingsbuis in 
betonfundering

Optionele 
ketting

Bufferpaal 35 3 3 3

Centrum 35 3

Infomaster 37 3 3

Jubilee 36 3 3

Neopolitain 36 3 3 3 3 3

Rebound Signmaster 37 3 3

Vergemaster RX 37 3

Victory 36 3 3

Overzicht van de beveiligingsopties
voor buitenafvalbakken

Overzicht van de beveiligingsopties voor verkeerspalen

Het merendeel van de afvalbakken in deze catalogus vermelden twee verschillende inhouden: de ‘inhoud van de afvalbak’ betekent het totale volume van de binnenbak 
wanneer het afval niet wordt aangedrukt. De ‘inhoud van de binnenbak’ betekent het totale volume van de binnenbak wanneer het afval wel wordt aangedrukt.
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® vuurdovende afdekplaat

Glasdons FireSafe is een automatisch vuurdovend systeem dat geïntegreerd is in het deksel van de 
afvalbak. Zodra het vuur zich in de afvalbak verspreidt, wordt de Firesafe geactiveerd (Het product 
dient regelmatig gecontroleerd te worden om te zien of het nog in staat van werking is. Indien dit 
niet het geval is, dient het product te worden vervangen).

Glasdon FireSafe™

Het product Grafitix graffiti verwijderingsdoekjes verwijdert graffiti op een effectieve 
en efficiënte manier van vele materialen. Het doekje heeft een gladde en een ruwe 
zijde, wat het geschikt maakt voor verschillende materialen en oppervlakken.

Grafitix doekjes zijn ongevaarlijk en vereisen geen extra gezondheids- en 
veiligheidsbescherming. Eén bak bevat 150 dubbelzijdige doekjes. Het hersluitbare 
deksel zorgt voor een lange levensduur van het product, omdat de doekjes niet 
uitdrogen wanneer ze niet worden gebruikt. Grafitix wordt standaard als één bak 
geleverd of in een doos met vier bakken.

Grafitix™ graffiti verwijderingsdoekjes

De Glasdon producten zorgen niet alleen voor een schone omgeving maar ook voor de nodige 
publiciteit dankzij de talrijke personalisatiemogelijkheden. Tegen een geringe meerprijs zijn stickers, 
bedrukt vinyl of decoratieve stroken beschikbaar. Hieronder kan u enkele voorbeelden terugvinden. 
Voor meer informatie hieromtrent kan u ons contacteren. 

Firexpire is een vlamdovende plaat die bevestigd wordt in het deksel van de afvalbak. In geval van brand komt de plaat 
op de binnenbak te vallen om zo de brand te doven. De zekering die de plaat omhoog houdt kan nadien eenvoudig 
vervangen worden. Op deze manier is de Firexpire weer snel klaar voor gebruik.

FIREXPIRE is in 
overeenstemming 
met de Test- en 

certificieringsregelingen 
van het TÜV 

Productservice.

Fase 1 
Een brandende lucifer komt in 
de binnenbak terecht. 

Fase 2 
Na enkele seconden ontstaat 
brand.  

Fase 3 
Binnen de minuut valt de plaat 
op de binnenbak. 

Fase 4 
De brand wordt gedoofd door 
gebrek aan zuurstof.

Firexpire is een efficiënte en goedkope optie, maar mag echter nooit als enig brandwerend systeem gebruikt worden. Obstakels die het 
functioneren belemmeren kunnen ervoor zorgen dat de Firexpire niet naar behoren werkt en het product beschadigt. Regelmatig nazicht en 
onmiddelijk herstel van beschadigde producten is vereist.

Aanbrengen van een eigen logo



De producten van Glasdon worden vervaardigd uit materialen van hoge kwaliteit en worden onderworpen aan strenge kwaliteitscontroles 
om de duurzaamheid en betrouwbaarheid van de producten te garanderen. Als bewijs van ons streven naar kwaliteitsproducten is Glasdon 
ISO9001 gecertificeerd.

In deze brochure wordt verwezen naar de volgende materialen:

Alle Glasdon producten kunnen gerecycleerd worden.
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ARMORTEC® is een roestbestendige coating, die extra bescherming biedt aan de metalen onderdelen waarmee sommige producten van 
het Glasdon assortiment samengesteld worden.

Zonder 
Armortec 
coating

Met 
Armortec 
coating Een met 

Armortec 
behandelde paal heeft 
een vijf keer zo lange 

levensduur als een 
traditionele paal. 

DURACORE™ is een materiaal dat bestaat uit een duurzame externe wand van hoge densiteit en uit een centrale kern van cellulaire 
samenstelling voor extra stevigheid en weerstand tegen extreme temperaturen. Duracore roest niet, verkleurt niet, barst niet en is 
onderhoudsvriendelijk.

DURAPLUS™ is een speciaal ontworpen, door-en-door gekleurd composiet plastic dat uiterst vandalismebestendig is. Duraplus roest niet, 
barst niet en is onderhoudsvriendelijk. 

DURAPOL® is een polymeer dat ontworpen is om weerstand te bieden aan extreme temperaturen en waarvan de schokbestendigheid in 
eigen laboratorium is getest conform de voorschriften van de BS EN ISO9001:2000 kwaliteitsnormen. Durapol verkleurt niet, roest niet, 
barst niet en is onderhoudsvriendelijk.

DURATEC™ is een materiaal dat speciaal is ontworpen voor binnengebruik. Naast zijn aantrekkelijke afwerking combineert het materiaal 
robuustheid, stabiliteit en duurzaamheid. Duratec roest niet, verkleurt niet, barst niet en is onderhoudsvriendelijk.

ENVIROPOL®  is een materiaal dat merendeels vervaardigd is uit verbruikte plastieken. Door het evenwichtig mengen van de verschillende 
materialen krijgt men een uiterst veelzijdig product dat geschikt is voor verschillende toepassingen. Enviropol roest niet, barst niet en is 
onderhoudsvriendelijk.

IMPACTAPOL®  is een speciaal ontworpen polymeer dat uiterst flexibel en uitrekbaar is om eenvoudig zijn oorspronkelijke vorm aan te 
kunnen nemen na een impact. Impactapol is bestendig tegen afschuring, roest niet, barst niet en is onderhoudsvriendelijk.

REFLEXAPOL®  is een polymeer dat speciaal ontworpen is om langdurig te kunnen functioneren op drukbezochte plaatsen. Na een botsing 
neemt het de oorspronkelijke vorm aan en het hoeft nooit opnieuw te worden geverfd.

TIMBERPOL® is een duurzaam en robuust materiaal dat samengesteld is met min. 70% gerecycleerd houtzaagsel en gerecycleerd 
polypropyleen. Het materiaal is in de massa gekleurd en zo goed als onderhoudsvrij.  Zoals met alle producten die hout bevatten, zal het 
materiaal in het begin vanzelf licht verkleuren. De eigenschappen van het materiaal worden absoluut niet aangetast door dit natuurlijk 
proces. U hoeft het materiaal nooit te verven of te lakken.  Een ander kenmerk van Timberpol is dat het materiaal - alhoewel het er als hout 
uitziet - splintervrij is. Het is daarom ideaal voor gebruik in de samenstelling van zitbanken.

VANDALEX®  is een aluminiumalliage met elastische eigenschappen om schokken beter te kunnen absorberen. Geanodiseerd zal Vandalex 
niet roesten en is onderhoudsvriendelijk.

ROESTVRIJ STAAL GRAAD 316
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Inhoud

Testresultaten van schokbestendigheid en weerstand tegen corrosie door zeezout van een verzinkt 
stalen paal met of zonder Armortec coating.

Uit de test over de weerstand m.b.t. corrosie door zeezout is gebleken dat de levensduur van de 
met Armortec behandelde paal vijf keer zo lang is als die van een verzinkt stalen paal met polyester 
poedercoating.

Beide afgebeelde palen zijn allereerst onderworpen aan een schokbestendigheidstest: herhaalde slagen m.b.v. een 
metalen hamer. Daarna zijn de palen zes maanden lang besproeid met zeezout in eigen laboratorium.
Deze laatste test stelt het materiaal sterk op proef en is bestemd om het corrosieproces te versnellen om 
weersomstandigheden langdurig in een buitenlocatie te simuleren.
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              :  Afvaltang, Alturo, Armortec, Ashguard, Ashguard SG, Ashmount, Ashmount SG, Beertje, B-Line, Bufferpaal, Carleton, Cedar, Centrum, Classico, Combo, Community, Cruiser, C-Thru, 
Dolfijn, Duracore, Duraplus, Durapol, Duratec, Eclipse, Eco-Rest, Ecoboard, Eden, Elder, Enviropol, Envoy, Envoy Duo, Evolution, Firesafe, Firexpire, FullBloom, Futuro, Glasdon Ice Grips, Glasdon 
Jubilee, Glasdon Snospade, Grafitix, Guardian, Guardsman, Hippo, Hygromat, Impactalight, Impactapol, Infomaster, Integro, Jubilee, Kent, Kikker, Lo-Co, Luna, Metalen Chieftain, Metalen Guppy, 
Metalen Terrier 35, Metalen Terrier 50, Midi Bi-Minder, Mini Plaza, Mini Sneeuwschuiver, Mobilo, Modulo, Modus, Neopolitain, Nexus, Orbis, Phoenix, Plaza, Poplar, Quick-Release, Rebound 
Signmaster, Reflexapol, Retriever City, Retriever 35, Retriever 50, Rowan, Rups, Skipper, Smokeguard, Sneeuw-Combi, Sneeuwschop, Sneeuwschuiver, Space-Liner, Stanford, Streamline Jubilee, 
Super Corbi 50, Timberpol, Topsy 2000, Topsy Jubilee, Treblo, Turbocruiser, Tweed, Ultimo, Vandalex, Venturo, Vergemaster RX, Victory, Visage en Zone zijn gedeponeerde handelsmerken van 
Glasdon Group Ltd. en al haar filialen in Groot-Brittannië en de rest van de wereld.

Glasdon U.K. Limited
Preston New Road 
BLACKPOOL
Lancashire  
FY4 4UL
Tel: (01253) 600410
Fax: (01253) 792558
e-mail: sales@glasdon-uk.co.uk
web: www.glasdon.com

Glasdon U.K. Limited
Local Government Division
Preston New Road 
BLACKPOOL
Lancashire  
FY4 4UL
Tel: (01253) 600411
Fax: (01253) 792558
e-mail: sales@glasdon-uk.co.uk
web:  www.glasdon.com

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

Glasdon International Limited
Export Centre
Preston New Road 
BLACKPOOL FY4 4UR
U.K.
Tel: +44 1253 600435
Fax: +44 1253 600436
e-mail: sales@glasdon.com
web:  www.glasdon.com

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

Glasdon U.K. Limited
Retail and Leisure Division
Preston New Road 
BLACKPOOL
Lancashire  
FY4 4UL
Tel: (01253) 600413
Fax: (01253) 792558
e-mail: sales@glasdon-uk.co.uk
web:  www.glasdon.com

Glasdon U.K. Limited
General Services Division
Preston New Road 
BLACKPOOL
Lancashire  
FY4 4UL
Tel: (01253) 600412
Fax: (01253) 792558
e-mail: sales@glasdon-uk.co.uk
web:  www.glasdon.com

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

Glasdon Europe Sarl

Parc de la Côte Joire
44-48 avenue de la Marne
BP116
59443 Wasquehal cedex

Tél:  03 20 26 25 24
Fax: 03 20 24 65 47
e-mail: info@glasdon-europe.com
www.glasdon.com

Glasdon Europe Sarl

Parc de la Côte Joire
44-48 avenue de la Marne
BP116
59443 Wasquehal cedex
FRANCE/FRANKRIJK

Tel:  (+32) 02/502.00.00
Fax: (+32) 02/502.10.10
e-mail: info@glasdon-europe.com
www.glasdon.com

Glasdon Europe Sarl

Parc de la Côte Joire
44-48 avenue de la Marne
BP116
59443 Wasquehal cedex
FRANKRIJK

Tel: (+31) 010-288 1212
Fax: (+31) 010-288 1213
e-mail: info@glasdon-europe.com
www.glasdon.com

Glasdon S.L.

Edif. Trade Center 
Prof. Beltrán Báguena, 4
46009 Valencia

Tel: 963 462 946 
Fax: 963 462 949
e-mail: ventas@glasdon.es
www.glasdon.com
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Glasdon Europe Sarl
Parc du Buisson
2 rue des Verts Prés
CS 12048
59702 Marcq en Baroeul cedex
FRANKRIJK
Tel : 0800-288 1212  
Fax : 0800-288 1213
Tel : 02/502.00.00  
Fax : 02/502.10.10
e-mail: info@glasdon-europe.com
www.glasdon.com




