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n Afvalbakken met verkleinde inwerpopeningen
Inspelend op de steeds groeiende vraag naar afvalbakken met kleine openingen heeft Glasdon een
speciaal assortiment samengesteld dat nu reeds enige tijd op aanvraag verkrijgbaar is.

Fusion™

Everglade™

Voordelen van verkleinde inwerpopeningen :

Topsy® 2000

• 	Voorkomt dat huisvuil in publieke afvalbakken
gedumpt wordt en ondersteunt het “enkel
zwerfvuil” beleid
•	Vergroot de intrinsieke capaciteit van uw
afvalbak : i.e. een groot volume gecombineerd
met een kleine inwerpopening zorgt ervoor dat
uw afvalbak veel minder snel vol geraakt
• 	Bespaart u vervolgens tijd én dus geld doordat u
de afvalbak minder vaak hoeft te legen!
• 	Beperkt blootstelling van de inhoud van uw
afvalbak aan regen en wind

Topsy Jubilee™

Plaza

Mini Plaza™

Community™

Integro™

Corbi 25™

®

Voorbeelden van standaard verkleinde
inwerpopeningen :

Glasdon Jubilee™

• Ronde opening diameter 120 mm : o.a. verkrijgbaar op Topsy
2000, Topsy Jubilee, Plaza, Community, Integro, Modulo,
Gemini, Nexus 140 en Corbi 25 e.a. modellen
• Ronde opening diameter 165 mm : verkrijgbaar op Everglade
en Fusion met deksel
• Ronde opening diameter 124 mm, rechthoekige opening
(H) 59 mm x (B) 285 mm of ronde/rechthoekige opening
(D) 124 mm (H) 59 mm x (B) 285 mm : verkrijgbaar op
Glasdon Jubilee
• Ronde opening diameter 90 mm : verkrijgbaar op Mini-Plaza
• Rechthoekige opening (H) 110 mm x (B) 170 mm : verkrijgbaar
op Topsy 2000
Andere openingen in verschillende vormen en afmetingen zijn op verzoek verkrijgbaar, afhankelijk van technische mogelijkheid en onder voorbehoud
van een minimale afname.
Voor sommige, in deze brochure voorgestelde modellen kan een minimale afname vereist worden. Neemt a.u.b. hieromtrent met één van onze
adviseurs contact op.

Nexus 140
®

Modulo™

Gemini™

n Personalisatie
De meeste producten uit het Glasdon assortiment kunnen
gepersonaliseerd worden om bij uw identiteit te passen en
ondersteunen daarmee een stijlvolle en efficiënte
promotiecampagne.
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Tél : 03 20 26 25 24
Fax : 03 20 24 65 47
Tél : 02/502.00.00
Fax : 02/502.10.10
web: www.glasdon.com
Bezoek
www.glasdon.com voor een duidelijke
en uitvoerige informatie over ons gehele assortiment.
e-mail: info@glasdon-europe.com
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LG - REC & AMM

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 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

LG - WASTE

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 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
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02/502.00.00

02/502.10.10

info@glasdon-europe.com

www.glasdon.com

Tel : 02/502.00.00
Fax : 02/502.10.10
e-mail: info@glasdon-europe.com
web: www.glasdon.com
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Glasdon Group Ltd. is een “equal opportunities employer”, een bedrijf waarin gelijke kansen voorop werden gesteld.

Community, Corbi 25, Everglade, Fusion, Gemini, Glasdon Jubilee, Integro, Mini Plaza, Modulo, Nexus, Plaza, Topsy en Topsy Jubilee zijn gedeponeerde handelsmerken van Glasdon Group Ltd.
en al haar filialen in Groot-Brittannië en de rest van de wereld.
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Denk eraan om deze folder te recycleren
wanneer u hem niet meer nodig heeft !

