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KOSZE NA ŚMIECI

Oferujemy szeroki asortyment koszy na 

śmieci w różnym zakresie cenowym, aby 

pomóc Państwu znaleźć dokładnie to, 

czego Państwo potrzebują. Wiele naszych 

wewnętrznych i zewnętrznych koszy na 

śmieci zaprojektowano również z myślą o 

personalizacji, dlatego dodanie loga fi rmy, 

herbu, czy też wybranie niestandardowego 

koloru nie stanowi dla nas problemu.
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1.  Kosz na śmieci Mini Plaza® 

2.  Kosz na śmieci Glasdon Jubilee™ 110 

3. Kosz na śmieci Evolution™ 

4. Kosz na śmieci Sherwood™

5. Kosz na śmieci Topsy Jubilee™

2

https://pl.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=text-link&utm_campaign=hd604
https://pl.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=text-link&utm_campaign=hd604
https://pl.glasdon.com/kosze-na-smieci/na-zewnatrz/kosz-na-smieci-mini-plaza-tm/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=hd604
https://pl.glasdon.com/kosze-na-smieci/na-zewnatrz/kosz-na-smieci-evolution-tm/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=hd604
https://pl.glasdon.com/kosze-na-smieci/na-zewnatrz/kosz-na-smieci-topsy-jubilee-tm/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=hd604
https://pl.glasdon.com/kosze-na-smieci/na-zewnatrz/kosz-na-smieci-glasdon-jubilee-tm-110/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=hd604
https://pl.glasdon.com/kosze-na-smieci/na-zewnatrz/kosz-na-smieci-sherwood-tm-model-otwarty/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=hd604


4 5www.glasdon.comwww.glasdon.com 2

8

POJEMNIKI DO 

SEGREGACJI

Produkujemy szeroką gamę pojemników do recyklingu zarówno do 

wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków o różnych rozmiarach i stylach. 

Dzięki różnorodnym otworom wrzutowym i grafi kom dostępnym dla 

różnych strumieni odpadów, mogą Państwo łatwo stworzyć własną 

stację recyklingu.

1. Pojemniki do segregacji Electra™ 170 Trio

2.  Pojemniki do segregacji Nexus® 200 

3.  Pojemniki do segregacji Eco Nexus 85

4.  Pojemniki do segregacji Nexus 100 

5.  Pojemniki do segregacji kubków Eco Nexus

6.  Pojemniki do segregacji kubków Envoy™

7.  Pojemnik do segregacji kubków oraz odpadow 

zmieszanych Nexus 100

8. Pojemnik na zużyte kubki Centrum™
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1. Chwytak Litta-Pikka™

2.  Wózek do zbierania odpadów 

Skipper™

3.   Wózek do zbierania odpadów 

Space-Liner™ 200L
3
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1.  Pojemnik Nexus Caddy

2. Pojemnik Combo™ z przednią półką na tace 

3. Pojemnik Nexus Shuttle

1

KOSZE NA ODPADY 

GASTRONOMICZNE

Pojemniki przeznaczone specjalnie dla branży gastronomicznej idealnie 

nadają się do każdego miejsca, w którym żywność jest przygotowywana 

lub spożywana. Dzięki opcjom, takim jak łatwe w użyciu pedały i duże 

otwory, usuwanie odpadów żywnościowych jest higieniczne i nie 

wymaga wysiłku.

WÓZKI DO ZBIERANIA 

ODPADÓW 
Nasze uniwersalne wózki do czyszczenia mogą być używane do 

zbierania odpadów, segregacji różnych strumieni odpadów i transportu 

sprzętu, aby pomóc w skutecznym oczyszczaniu ulic
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1. Popielniczka stojąca Ashguard™

2. Popielniczka wisząca Ashmount SG™

3.  Kosz/Popielniczka Integro City™

POPIELNICE

W naszej ofercie popielnic oferujemy wolnostojące bądź naścienne 

popielniczki. Dostarczamy również kosze na śmieci i papierosy z oddzielnymi 

wkładkami, które zapewniają bezpieczniejszą zbiórkę odpadów tytoniowych.

POTYKACZE REKLAMOWE  
Potykacz reklamowy Advocate™ wykonany jest z wytrzymałego 

materiału odpornego na korozję, Durapol™, który oferuje wyjątkową 

trwałość i długą żywotność. Potykacz reklamowy Advocate 

jest dostępny również w wersji do montowania na ścianie dla 

zapewnienia bezpieczeństwa.

1
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1.  Advocate - naścienna rama na plakat 

2.  Potykacz reklamowy wolnostojący Advocate
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1. Pachołek Infomaster™

2. Słupek Buff er™

3. Słupek Glasdon Manchester™

2

3

SIEDZISKA

Nasza oferta tradycyjnych oraz współczesnych siedzisk jest 

łatwa w utrzymaniu, odporna na warunki atmosferyczne i wandalizm, 

dzięki czemu nadaje się do użytku zarówno do wewnątrz, jak i 

na zewnątrz.

SŁUPKI

Nasz asortyment obejmuje szeroką gamę 

słupków drogowych i pachołków 

sygnalizacyjnych, związanych z 

bezpieczeństwem ruchu drogowego lub 

do zastosowania jako ograniczniki parkowania. 

Wiele z naszych pachołków jest dostępnych 

w wersji elastycznej, wykonanej z materiału 

umożliwiającego ich najechanie.

1. Ławka Alturo™ 

2. Ławka Lowther™ 

3. Stół piknikowy
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SPRZĘT BEZPIECZEŃST WA ZIMOWEGO

Odśnieżanie i posypywanie ulic jest niezbędne dla utrzymania bezpieczeństwa podczas zimowych 

miesięcy. Dostarczamy asortyment piaskarek przystosowanych do holowania, ręcznych posypywarek 

oraz pojemników na piasek, aby spełnić wszystkie niezbędne wymagania.

PERSONALIZACJA
Dodaj unikalny akcent do swojego zamówienia dzięki naszej usłudze personalizacji - 

od dodania logo lub herbu organizacji, aż po pełną grafi kę na koszu. 

Nasz zespół pomoże Państwu osiągnąć wymarzony efekt.

Pojemnik na materiał posypowy Slimline™ 160L

LM/PNG HD604/73
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Glasdon Europe AB
August Barks Gata 25
SE-421 32 Västra Frölunda
Szwecja
Telefon: +48 22 307 14 58
Telefaks: +48 22 307 19 37
E-mail: biuro@glasdon.com
Web:  www.glasdon.com

Jeżeli nie potrzebujesz już tej publikacji, 
prosimy o poddanie jej recyklingowi.

Stosuj recykling!

GLASDON Group Limited jest pracodawcą gwarantującym równość szans.
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