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Kosze na śmieci na zewnątrz

Sherwood™

Sherwood jest wykonany z unikalnego materiału Everwood™, 

charakteryzującego się trwałością i wytrzymałością z 

realistycznym w wyglądzie efektem prawdziwego drewna.

Topsy™ 2000

Nowoczesny kosz na śmieci Topsy 2000, 

został tak zaprojektowany, aby można go było 

opróżnić szybko i bez uciążliwego podnoszenia.

Mini Plaza™

Mini Plaza jest smukłym, 

kompaktowym koszem 

na śmieci, który jest 

wyposażony w jedyny 

w swoim rodzaju 

bezkluczowy system 

zamykania Glasdon.

Glasdon Jubilee™

Glasdon Jubilee jest 

stylowym koszem na śmieci 

o tradycyjnym wyglądzie. 

Trzypunktowa blokada drzwi 

współgra z integrowanym 

podnośnikiem zamykania 

umożliwiając automatyczne 

zatrzaskiwanie drzwi.
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Toalety dla psów

TidyBear™

Aby nauczyć dzieci porządku, czystości i kształtować ich 

świadomość ekologiczną, opracowano kosz na śmieci TidyBear. To 

właściwy wybór zawsze w miejscach, w których przebywają dzieci.

Splash™

Kosz, który spowoduje falę 

świeżości w zarządzaniu 

odpadami. Splash jest 

dostępny z wewnętrznym 

pojemnikiem ze stali 

ocynkowanej lub z 

polietylenu.

Retriever 35™

Retriever 35 został zaprojektowany specjalnie z myślą o użytkowaniu na ulicy. 

Można go łatwo przymocować na lampie ulicznej lub na ścianie.

Retriever City™

Retriever City to produkt  

„2 w 1”, łączący 

wolnostojącą 

higieniczną toaletę 

dla psów z łatwym w 

obsłudze dozownikiem 

woreczków.

Fido 25™

Fido 25 został wyposażony 

w samozamykającą się 

pokrywę z wytrzymałego 

materiału Durapol™ i w 

uchwyt z nierdzewnej stali 

szlachetnej, które zapewniają 

mu dodatkową odporność 

przed wpływem czynników 

atmosferycznych.

Munchy™

Miły wygląd produktu 

Munchy powoduje, że 

stanowi on ekscytujący 

i atrakcyjny obiekt do 

siedzenia dla dzieci.

Kosze na śmieci i siedziska przyjazne dzieciom

www.glasdon.com4 5
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Tweed™
Tweed dostępny jest w wielu 

kolorach i z różnym wyposażeniem 

dodatkowym, co pozwala dopasować 

się do każdego otoczenia i do Państwa 

potrzeb.

Envoy™
Pojemnik Envoy dostarczany jest 

standardowo jako model otwarty 

lub model z pokrywą wahadłową.

Ultimo™
Kosze na śmieci Ultimo mają stylowy i 

elegancki wygląd, który doskonale nadaje się 

do najbardziej ekskluzywnych pomieszczeń.

Pojemniki do recyklinguKosze na śmieci do wewnątrz

Nexus® City 240

Nexus City 240 jest częścią nowej 

gamy pojemników z kolorowymi 

otworami wrzutowymi i 

grafi kami, zaprojektowany tak, 

aby wyróżniać się jako jednostka 

recyklingowa.

Nexus 100

Nexus 100 to stylowy i nowoczesny pojemnik 

zaprojektowany specjalnie do łatwej segregacji i 

utylizacji surowców wtórnych.

C-Thru™ 180 Trio

C-Thru 180 Trio to kompaktowy kosz do 

segragacji trzech różnych rodzajów odpadów 

w jednym pojemniku. Przezroczysta osłona 

zewnętrzna pojemnika C-Thru 180 Trio pozwala na 

kontrolowanie zawartości kosza oraz zapobiega 

mieszaniu się sortowanych odpadów. www.glasdon.com6 7
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Zbiornik na kubki Eco Nexus

Ciemoszary zbiornik na płyny i kubki Eco Nexus 

z brązową pokrywą. Standardowe grafi ki 

mogą być umieszczone z przodu lub z boku 

pojemnika. Dostępne modele o pojemności 

60 lub 85 litrów.

Zbiornik na kubki Envoy

Kosz na kubki Envoy to półokrągły 

zbiornik, służący do gromadzenia 

zużytych kubków po napojach i 

do oddzielnego przechowywania 

resztek płynów.

Zbiornik na kubki Nexus 100

Kosz na kubki Nexus to stylowy produkt służący 

do zbierania zużytych kubków po napojach i do 

oddzielnego przechowywania resztek płynów.
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Pojemniki na odpady dla gastronomii

Combo™ z półką na tace

Kosz na śmieci Combo to pojemnik 

o wielostronnym zastosowaniu w 

gastronomii o dużej pojemności 

140 litrów.

Nexus Shuttle

Nexus Shuttle jest pojemnikiem do łatwego 

zbierania odpadów żywności. Duży otwór 

wrzutowy oraz system otwierania operowany 

pedałem zapewniają szybkie, łatwe oraz 

higieniczne wyrzucanie odpadów.

Nexus Caddy 

Nexus Caddy przeznaczony jest do użycia wewnątrz szafek 

wyposażonych w drzwi, jak również tych bez nich. Dzięki 

mechanizmowi kołowemu, pojemnik można z łatwością 

wsuwać i wysuwać w celu zbierania odpadów. Pojemnik 

może zawierać także pokrywę wraz z otworami. Oba 

sposoby pozwalają na zbieranie, składowanie i ukrywanie 

posegregowanych odpadów pod blatem kuchennym.
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Litta-Pikka™

Chwytak do śmieci Litta-Pikka jest 

przeznaczony do intensywnego 

użytkowania, trwały i łatwy w 

obsłudze. Podczas zbierania 

śmieci można łatwiej posługiwać 

się uchwytem ściskanym niż 

przyrządem cięgłowym. 

Skipper™

Projekt wózka do sprzątania i czyszczenia Skipper 

to elastyczne rozwiązanie przeznaczone do różnych 

zadań: zamiatania, czyszczenia, transportowania 

i przechowywania przedmiotów. 

Space-Liner™

Space-Liner to wielofunkcyjny i wyjątkowo 

wytrzymały wózek do zbierania i segregacji 

śmieci oraz transportowania niezbędnych 

narzędzi. Do wyboru są dwa modele: model 

pojedynczy z kontenerem zbiorczym; model 

podwójny z dwoma kontenerami zbiorczymi 

(pojemność kontenera: 100 litrów).

Zbieranie odpadów

Space-Liner™

S Li t i l f k j i j tk o

Integro City™

Integro City to stylowy pojemnik 

„2 w 1“ łączący kosz z pojemną 

popielniczką, zaprojektowany z myślą o 

gromadzeniu odpadów związanych z 

paleniem oraz śmieci.

Ashguard™ 

Ashguard nadaje 

się szczególnie 

do ustawiania we 

wszystkich obszarach 

wejściowych oraz w 

strefach dla palaczy.

Ashmount SG®

Stylowa, nowoczesna 

popielniczka do 

mocowania na ścianie, 

szkle lub na słupku.

Produkty związane z paleniem
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Materiały dla ratownictwa

Guardian™

Osłona koła ratunkowego Guardian wyposażona jest w specjalnie 

zaprojektowany system Ropemaster™, który umożliwia szybkie wyjęcie koła 

ratunkowego i liny jednym ruchem ręki. Osłony koła ratunkowego Guardian 

mogą być wyposażone w koła ratunkowe o średnicach 600 oraz 750 mm.

Potykacz reklamowy

Advocate™

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 maksymalnego bezpieczeństwa.
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Siedziska

Glenwood™

Słupek Glenwood jest wykonany z unikalnego 

materiału Everwood, charakteryzującego się 

trwałością i wytrzymałością z realistycznym w 

wyglądzie efektem prawdziwego drewna.

Stół piknikowy

Atrakcyjny i funkcjonalny stół piknikowy, który jest wytrzymały i 

nadaje się do ustawienia w każdych warunkach zewnętrznych.

Elwood™

Ławka Elwood 

produkowana 

jest z trzema 

wersjami kolorów 

podłokietników oraz 

z trzema wersjami 

łat co daje dziewięć 

dostępnych wersji 

kolorystycznych.

Pachołki i słupki drogowe

Buff er™

Słupek Buff er jest absorbującym uderzenia 

słupkiem zabezpieczającym i dostępny jest w 

2 wersjach: o wysokości 600 mm lub 900 mm.

Infomaster™

Wąski i kompaktowy kształt pachołka 

Infomaster sprawia, że idealnie nadaje 

się on do ustawienia w miejscach o 

ograniczonej przestrzeni. Znaki grafi czne 

mogą być umieszczone po obu stronach 

słupka.

Fusion™

Siedzenie Fusion wykonane jest z mocnego i odpornego materiału 

pokrytego warstwą Vandalex™. Dostępne jest w wersji czarnej, srebrnej 

lub z realistycznym efektem prawdziwego drewna.

www.glasdon.com14 1514

https://pl.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=text-link&utm_campaign=hd401
https://pl.glasdon.com/pacholek-infomaster-tm/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=hd401
https://pl.glasdon.com/slupek-buffer-tm/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=hd401
https://pl.glasdon.com/slupek-glenwood-tm/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=hd401
https://pl.glasdon.com/lawka-elwood-tm/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=hd401
https://pl.glasdon.com/stol-piknikowy/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=hd401
https://pl.glasdon.com/lawka-fusion-tm/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=hd401


Personalizacja

PB1801   LM   04/05/17    GEAB - Poland 

Glasdon Europe ABAugust Barks Gata 25SE-421 32 Västra FrölundaSzwecja
Telefon: +48 22 307 14 58Telefaks: +48 22 307 19 37
E-mail: biuro@glasdon.comWeb:  www.glasdon.com

Nexus 100

PAPIER

METALE ITWORZYWASZTUCZNE

BIO

SZKŁO

HD401/73ED/NB

www.glasdon.com

PL/17/012
Jeżeli nie potrzebujesz już tej publikacji, 
prosimy o poddanie jej recyklingowi.

Stosuj recykling!
GLASDON Group Limited jest pracodawcą gwarantującym równość szans.

© Glasdon Europe AB – 07/2017. Wszystkie prawa zastrzeżone. Zawarte w niniejszej publikacji informacje o produktach i cenach mogą zostać zmienione    

bez wcześniejszej zapowiedzi. Wszystkie produkty występujące w niniejszej publikacji są chronione prawem autorskim. 

Glasdon Europe AB – Wypis z KRSu: Göteborg, Szwecja – KRS nr 556815-7688 – NIP: SE556815778801 – Siedziba firmy: Västra Frölunda, Szwecja

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

Produkty fi rmy Glasdon można zastosować 

równocześnie jako eleganckie i niedrogie nośniki 

reklamy. Na produkcie możesz umieścić nazwę 

swojej fi rmy, swoje logo, herb lub określoną 

informację. Istnieje duży wybór opcji personalizacji, 

które pozwalają na zaspokojenie wszystkich 

potrzeb. Aby uzyskać szczegółowe informacje, 

prosimy o kontakt telefoniczny. 

+48 22 307 14 58

biuro@glasdon.com

Slimline™ 160L
Dzięki wąskiemu i kompaktowemu kształtowi 

pojemnik Slimline nadaje się idealnie do 

ustawienia na chodnikach, małych placach i w 

obszarach wejściowych.
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