NIEUW

Modus Behuizingen

De Modus verandert elke oude of onooglijke container
in een aangenaam recyclingpunt. De Modus is ideaal
voor plaatsen zoals winkelcentra, parkeerplaatsen,
appartementencomplexen, parken en tevens voor
commercieel gebruik.
De uitstaande rand boven de
inwerpopeningen zorgt voor
extra bescherming tegen slechte
weersomstandigheden.

Aangepaste inwerpopeningen en duidelijke
pictogrammen stimuleren de selectieve
afvalinzameling.

Een robuust Vandalex®#
frame zorgt voor uitzonderlijke
sterkte en is vandalisme- en
weersbestendig.

De deur is voorzien van een
verzinkt stalen scharnier.

Nylon handvat en robuust
driehoekig slot.

De plinten aan de onderzijde
zorgen voor extra veiligheid,
verkleinen het risico op
ongedierte en verbergen tevens
het deurwieltje.

Buitenzijde van de wand vervaardigd uit gerecycleerde rolcontainers

Binnenste van de wand vervaardigd uit gerecycleerde plastic tassen

Een zeer robuust
Ecoboard™ paneel
is gemaakt uit 100%
gerecycleerd afval na
consumptie

Dankzij een afstelbaar deurwieltje kan de deur gemakkelijk worden geopend en is
het mogelijk om deze op een ongelijke ondergrond te gebruiken.

Buitenzijde van de wand vervaardigd uit gerecycleerde rolcontainers

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™.
• Personalisatie.

Keuze uit de Modus 770, die
een rolcontainer van 600, 660
of 770 liter kan herbergen,
en de Modus 1280, waarbij
gebruik kan worden gemaakt
van een rolcontainer van 1100
of 1280 liter.

De overkapping uit Durapol®* sluit de
rolcontainer volledig af in de behuizing,
wat de veiligheid waarborgt.

# Vandalex® is een aluminiumalliage met elastische eigenschappen om schokken beter te kunnen absorberen. Geanodiseerd zal Vandalex niet roesten en is onderhoudsvriendelijk.
* Durapol® polyethyleen is een materiaal dat speciaal ontworpen is om weerstand te bieden aan extreme temperaturen en waarvan de schokbestendigheid in eigen laboratorium getest is volgens de voorschriften van de ISO 9001 kwaliteitsnormen.

Bezoek onze website www.glasdon.com

NIEUW

Visage Afschermingssysteem

Het Visage Afschermingssysteem zorgt voor een veilig en net recyclingpunt. Een breed polycarbonaat bord
met aangepaste pictogrammen kan worden toegevoegd om selectieve afvalinzameling te stimuleren. 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.

Keuze uit een afschermingssysteem met twee, drie of vier zijden
Systeem met drie schermen

Systeem met twee schermen
(L & R)

Systeem met vier schermen

Standaard kenmerken
• Het afschermingssysteem kan worden gebruikt voor rolcontainers van
600, 660, 770, 1100 of 1280 liter.
• De lage panelen maken het eenvoudig om de rolcontainer achter het
scherm te openen.
• Een robuust Vandalex# frame zorgt voor uitzonderlijke sterkte en is
vandalisme- en weersbestendig.
• Een zeer robuust Ecoboard paneel is gemaakt uit 100% gerecycleerd afval
na consumptie.
• Dankzij een afstelbaar deurwieltje kan de deur gemakkelijk worden
geopend en is het mogelijk om deze op een ongelijke ondergrond te
gebruiken (enkel voor het afschermingssysteem met vier zijden).
• Deur met driehoekig slot, nylon handvat en een verzinkt stalen scharnier
(enkel voor het 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).
• Personalisatie

Modus inwerpopeningen

Modus en Visage standaard pictogrammen
voor selectieve afvalinzameling
Het modulaire ontwerp van de Visage maak
het mogelijk om de schermen in verschillende
opstellingen te plaatsen.

Personalisatie

Samenstelling
Modus en Visage Frame: Vandalex#
Modus dak: Durapol*

Ecoboard paneel: 100% gerecycleerd
polyethyleen

Kleuren
Modus en Visage Frame: zilver.
Modus dak: donkergrijs.
Ecoboard paneel: lichtgrijs
molensteen of donkergrijs
molensteen.

De Modus en Visage kunnen worden
gepersonaliseerd om uw firma te
promoten. Maak reclame voor uw
schoonmaakbeleid door de Modus en
Visage te personaliseren met de naam van
uw organisatie, uw logo of boodschap.

Modus poten en afvalgeleider:
donkergrijs.
Visage poten en eindkap: donkergrijs.
Plint: zwart.
Handvat: grijs.

Bezoek onze website www.glasdon.com

