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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).

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.

Space-Liner™
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Cruiser™ 300

Wózek na materiał posypowy Cruiser 300 

efektywnie rozrzuca zarówno wilgotny, jak  

i suchy materiał na szerokości od 3 do 7 m.

Sprzęt zabezpieczenia zimowego

Nestor™ 400L 

Duża 400-litrowa 

pojemność pojemnika 

pozwala na 

przechowywanie do 

500 kg materiału 

posypowego.
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Slimline™ 160L 

Dzięki wąskiemu i kompaktowemu 

kształtowi pojemnik Slimline 

nadaje się idealnie do ustawienia 

na chodnikach, małych placach i w 

obszarach wejściowych.

Zbieranie odpadów 
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Mini Plaza™

Mini Plaza jest smukłym, kompaktowym koszem na 

śmieci, który jest wyposażony w jedyny w swoim 

rodzaju bezkluczowy system zamykania Glasdon.

Glasdon Jubilee™ 110

Glasdon Jubilee jest stylowym koszem na śmieci o tradycyjnym wyglądzie. 

Trzypunktowa blokada drzwi współgra z integrowanym podnośnikiem 

zamykania umożliwiając automatyczne zatrzaskiwanie drzwi.

Electra™ 60

Electra jest perfekcyjnym 

zewnętrznym koszem na 

śmieci, zaprojektowanym dla 

nowoczesnego otoczenia. 

Ten nowoczesny pojemnik 

na śmieci łączy wytrzymałość 

i funkcjonalność ze stylem i 

atrakcyjnym wyglądem.

Topsy™ 2000

Kosz Topsy 2000 jest zaprojektowany z myślą o jego łatwym opróżnianiu 

oraz nieuciążliwej obsłudze. Aby utrzymać Twoje otoczenie w czystości i 

porządku, Topsy 2000 może zostać dostarczony jako pojemnik FOD.
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Kosze na śmieci
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Courbe™ i Ruban™

Courbe i Ruban oferuje szereg skoordynowanych uchwytów na worki, 

specjalnie zaprojektowanych do współczesnych przestrzeni. Uchwyty 

wyprodukowane są ze stali z powłoką Armortec™, dzięki czemu odporne 

są na korozje i wandalizm.

Courbe

Ruban

Orbis™

Uchwyt na worki Orbis można dopasować do każdego otoczenia. 

Orbis świetnie nadaje się do segregacji odpadów. Dzięki 

różnorodności dostępnych kolorowych grafi k można bardzo łatwo 

i szybko stworzyć kompaktowy punkt segregacji odpadów.
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Pojemniki do recyklingu Electra™

Gama pojemników do recyklingu Electra umożliwia 

budowę skoordynowanej, estetycznie rozbudowanej 

stacji recyklingu. Dedykowane otwory do recyklingu 

pomagają zapobiegać zanieczyszczeniu krzyżowemu, 

a standardowy otwór poprawia łatwość użycia.
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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.

Systemy segregacji odpadów

Nexus® 100

Nexus 100 to stylowy i nowoczesny pojemnik, zaprojektowany 

specjalnie do łatwej segregacji i utylizacji surowców wtórnych.

C-Thru 5, 10 i 15

Gama pojemników C-Thru to 

urządzenia przeznaczone do 

utylizacji, idealne do zbierania 

małych składowisk odpadów 

nadających się do recyklingu. 

C-Thru ma pojemność - 

5, 10 i 15 litrów.

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.

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.
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Materiały dla ratownictwa
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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.

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.

Ashmount SG®

Stylowa, nowoczesna 

popielniczka do 

mocowania na ścianie, 

szkle lub na słupku.

Ashguard™

Ashguard nadaje się szczególnie do 

ustawiania we wszystkich obszarach 

wejściowych oraz w strefach dla palaczy.

Kosze na śmieci i popielnice
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Alturo™

Alturo to stylowa oraz przystępna cenowo ławka 

w asortymencie metalowych siedzień. Odporna 

na akty wandalizmu, doskonale nadaje się w 

miejsca o nowoczesnym jak i tradycyjnym stylu.

Phoenix™

Ta wytrzymała i wygodna ławka jest trwała i odporna na działanie 

czynników atmosferycznych i nie wymaga częstych konserwacji.

Stół piknikowy

Atrakcyjny i funkcjonalny stół piknikowy, który jest wytrzymały i nadaje 

się do ustawienia w każdych warunkach zewnętrznych.

Siedziska
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Lowther™

Tradycyjne siedzenie zewnętrzne ze stylowymi 

aluminiowymi wykończeniami i trwałymi listwami, które 

gwarantują minimalną potrzebę konserwacji i odporność 

na korozję. Dostępne w siedmiu różnych wykończeniach.
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Buff er™

Słupek Buff er jest absorbującym 

uderzenia słupkiem zabezpieczającym. 

Dostępny jest w dwóch wersjach: 

o wysokości 600 mm lub 900 mm.

Pachołki i słupki drogowe

Neopolitan™ 20

Dwa modele słupka Neopolitan 20 

są dostępne do wyboru: sztywny 

standardowy model i elastyczny 

model z materiału Impactapol™.

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.

Wiata Modus™

Wiata Modus to stylowe i ekonomiczne schronienie, 

mające wiele zastosowań, tj. poczekalnie, wiaty dla 

palących, punkty kontrolne i inne.

Advocate™

Potykacz reklamowy Advocate 

wykonany jest z wytrzymałego 

materiału Durapol™, 

odpornego na korozje, który 

oferuje wyjątkową trwałość 

i długą żywotność. Potykacz 

reklamowy Advocate 

jest dostępny również w 

wersji do montowania na 

ścianie dla maksymalnego 

bezpieczeństwa.

Wiaty i potykacze reklamowe
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Jeżeli nie potrzebujesz już tej publikacji, 
prosimy o poddanie jej recyklingowi.

Stosuj recykling!

Produkty fi rmy Glasdon można zastosować równocześnie jako eleganckie i niedrogie 

środki 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. Oto tylko kilka przykładów. Aby uzyskać 

szczegółowe informacje, prosimy o kontakt telefoniczny.

GLASDON Group Limited jest pracodawcą gwarantującym równość szans.
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