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Od pomysłu...
do prawdziwych światowych rozwiązań
Rozwój nowych produktów jest jednym z głównych
elementów w naszej historii. Nasze produkty charakteryzują
sie tym, że są projektowane z uwzględnieniem licznych
wyzwań, które niesie ze sobą krajobraz miejski. Nieustannie
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Państwa potrzeb.
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Wolnostojące

kosze na śmieci
z polimeru

Posiadamy ogromny wybór
polimerowych
koszy
wolnostojących w szerokiej
gamie kolorów oraz rozmiarów
(od 60 do 360 litrów), dzięki
czemu z pewnością znajdą
Państwo coś dla siebie.
Nasze kosze nie odpryskują,
nie rdzewieją, są łatwe w
utrzymaniu i nie wymagają
malowania, oferując Państwu
atrakcyjny
i
funkcjonalny
pojemnik na wiele lat.

www.glasdon.com
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Wolnostojące kosze na śmieci z polimeru

 Kosz na śmieci Topsy Jubilee™
WERSJA STANDARDOWA
• Opisy „ODPADY” w kolorze złotym i dekoracyjne pasy
• System zamykania na klucz
• Pojemnik wewnętrzny z ocynkowanej stali lub
materiału Durapol™

WYPOSAŻENIE DODATKOWE
• Popielniczka przymocowana do kołpaka
• Płytka do gaszenia papierosów
• Płytka do gaszenia ognia Firexpire®
• Personalizacja - płytka z poliwęglanu
• Różne opcje mocowania do podłoża

MATERIAŁY
Osłona zewnętrzna: materiał Durapol
Pojemnik wewnętrzny: stal cynkowana lub materiał
Durapol
SPECYFIKACJE
Pojemność kosza: 125 litrów
Pojemność metalowego pojemnika wewnętrznego:
110 litrów
Wysokość: 1 100 mm
Średnica: 560 mm
Masa: 17 kg (z wewnętrznym pojemnikiem stalowym)
KOLORY STANDARDOWE
Zielony oliwkowy, czarny
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WERSJA STANDARDOWA		
• Taśma dekoracyjna w kolorze złotym lub srebrnym
• Symbol wrzutowy w kolorze złotym lub srebrnym
• Struktura powierzchni chroniąca przed plakatowaniem
i graffiti
• Zamek z kluczem albo bezkluczowy system zamykania
• Osłona zewnętrzna zdejmowana do opróżnienia
• Pojemnik wewnętrzny z ocynkowanej stali lub
materiału Durapol™

WYPOSAŻENIE DODATKOWE
• Popielniczka mocowana do kołpaka
• Płytka do gaszenia papierosów
• System przytrzymywania worków na śmieci
• Klapy do otworów wrzutowych
• Płytka do gaszenia ognia Firexpire®
• Personalizacja
• Różne opcje mocowania do podłoża

MATERIAŁY
Osłona zewnętrzna: materiał Durapol
Pojemnik wewnętrzny: stal cynkowana lub materiał
Durapol
SPECYFIKACJE
Pojemność kosza: 120 litrów
Pojemność pojemnika wewnętrznego: 90 litrów
Wysokość: 1 060 mm
Średnica: 545 mm
Masa: 14,4 kg (z wewnętrznym pojemnikiem
stalowym)

Wolnostojące kosze na śmieci z polimeru

 Kosz na śmieci Topsy Royale™

KOLORY STANDARDOWY
Czarny, ciemnozielony

www.glasdon.com
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Wolnostojące kosze na śmieci z polimeru

 Kosz na śmieci Mini Plaza®
WERSJA STANDARDOWA		
• Symbole wrzutowe, do wyboru: złoty, srebrny, czarny
albo biały
• Pojemnik wewnętrzny z ocynkowanej stali lub
materiału Durapol™
• Bezkluczowy system zamykania

WYPOSAŻENIE DODATKOWE
• Popielniczka przymocowana do kołpaka
• Płytka do gaszenia papierosów
• Płytka do gaszenia ognia Firexpire®
• Klapy do otworów wrzutowych
• Dwa dekoracyjne złote lub srebrne pasy
• Personalizacja
• Różne opcje mocowania do podłoża

MATERIAŁY
Osłona zewnętrzna: materiał Durapol
Pojemnik wewnętrzny: stal cynkowana lub materiał
Durapol
SPECYFIKACJE
Pojemność kosza: 70 litrów
Pojemność pojemnika wewnętrznego: 63 litry
Wysokość: 955 mm
Maksymalna średnica: 462 mm
Masa: 12,6 kg (z wewnętrznym pojemnikiem
stalowym)
KOLORY STANDARDOWE
Kamień młyński, piaskowiec, ciemnoniebieski,
ciemnozielony, czarny
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WERSJA STANDARDOWA		
• Symbole wrzutowe, do wyboru: złoty, srebrny albo
biały
• Drzwiczki z solidnymi, zintegrowanymi zawiasami
• Zamek antywłamaniowy
• Pojemnik wewnętrzny ze stali

WYPOSAŻENIE DODATKOWE
• Płytka do gaszenia papierosów
• Płytka do gaszenia ognia Firexpire®
• Klapy do otworów wrzutowych
• Personalizacja
• Różne opcje mocowania do podłoża

MATERIAŁY
Osłona zewnętrzna i drzwiczki: materiał Durapol™
Metalowy pojemnik wewnętrzny: stal cynkowana
SPECYFIKACJE
Pojemność kosza: 75 litrów
Pojemność pojemnika wewnętrznego: 65 litrów
Wysokość: 1 025 mm
Szerokość: 650 mm
Głębokość: 400 mm
Masa: 17,36 kg (z wewnętrznym pojemnikiem
stalowym)

Wolnostojące kosze na śmieci z polimeru

 Kosz na śmieci Evolution™

KOLORY STANDARDOWE
Kamień młyński, ciemnoniebieski, czarny

www.glasdon.com
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Wolnostojące kosze na śmieci z polimeru
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 Kosz na śmieci Glasdon Jubilee™ 110
WERSJA STANDARDOWA		
• Cztery otwory wrzutowe
• Zaokrąglona pokrywa
• Płytka do gaszenia papierosów (mocowana do
kołpaka)
• Zamek z kluczem albo zamek obsługiwany pedałem
• Struktura powierzchni chroniąca przed plakatowaniem
i graffiti
• Dwuwarstwowe, automatycznie zatrzaskiwane drzwi z
trzypunktową blokadą
• Zintegrowany zawias
• Symbole wrzutowe, do wyboru: złoty albo srebrny
• Dwa dekoracyjne złote lub srebrne pasy
• Pojemnik wewnętrzny z ocynkowanej stali lub
materiału Durapol™

www.glasdon.com

WYPOSAŻENIE DODATKOWE
• Popielniczka przymocowana do kołpaka
• Zestaw 4 płytek do gaszenia papierosów
(mocowanych do dolnych krawędzi otworów
wrzutowych)
• Rama na plakat w formacie A4
• Pojemnik wewnętrzny z systemem trzymania worków
• Klapy do otworów wrzutowych
• Panel zaślepiający do otworu wrzutowego
• Personalizacja
• Różne opcje mocowania do podłoża

MATERIAŁY
Osłona zewnętrzna i drzwi: materiał Durapol
Pojemnik wewnętrzny: stal cynkowana lub materiał
Durapol
SPECYFIKACJE
Pojemność kosza: 130 litrów
Pojemność pojemnika wewnętrznego: 110 litrów
Wysokość: 1 158 mm
Szerokość: 598 mm
Głębokość: 553 mm
Masa: 26 kg (z wewnętrznym pojemnikiem stalowym)
KOLORY STANDARDOWE
Czarny, kamień młyński, ciemnoniebieski,
ciemnozielony, szary antracyt

WERSJA STANDARDOWA
• Opływowy kształt
• Dwa otwory wrzutowe
• Struktura powierzchni chroniąca przed plakatowaniem
i graffiti
• Płytka do gaszenia papierosów (mocowana do
kołpaka)
• Dwuwarstwowe, automatycznie zatrzaskiwane drzwi z
trzypunktową blokadą
• Zintegrowany zawias
• Zamek z kluczem albo zamek obsługiwany pedałem
• Pojemnik wewnętrzny z ocynkowanej stali lub
materiału Durapol™
• Symbole wrzutowe, do wyboru: złoty albo srebrny
• Dwa dekoracyjne złote lub srebrne pasy

WYPOSAŻENIE DODATKOWE
• Popielniczka przymocowana do kołpaka
• Zestaw 2 płytek do gaszenia papierosów
(mocowanych do dolnych krawędzi otworów
wrzutowych)
• Rama na plakat w formacie A4
• Pojemnik wewnętrzny z systemem trzymania worków
• Klapy do otworów wrzutowych
• Panel zaślepiający do otworu wrzutowego
• Personalizacja
• Różne opcje mocowania do podłoża

MATERIAŁY
Osłona zewnętrzna i drzwi: materiał Durapol
Pojemnik wewnętrzny: stal cynkowana lub materiał
Durapol
SPECYFIKACJE
Pojemność kosza: 85 litrów
Pojemność pojemnika wewnętrznego: 70 litrów
Wysokość: 1 170 mm
Szerokość: 583 mm
Głębokość: 406 mm
Masa: 23 kg (z wewnętrznym pojemnikiem stalowym)

Wolnostojące kosze na śmieci z polimeru

 Kosz na śmieci Streamline Jubilee™

KOLORY STANDARDOWE
Czarny, kamień młyński, ciemnozielony, szary antracyt

www.glasdon.com

9
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 Kosz na śmieci Sherwood™
WERSJA STANDARDOWA
• Realistyczne wykończenie imitujące
drewno
• Dostępne z otwartą górą lub z pokrywą
• Budowa w kształcie stożka
• System przytrzymywania worków lub
pojemnik wewnętrzny
• System zamykania (model z pokrywą)

www.glasdon.com

WYPOSAŻENIE DODATKOWE
• Tabliczka ze stali szlachetnej z symbolem
wrzutowym
• Płytka do gaszenia papierosów dla
modelu bez pokrywy
• Płytka do gaszenia papierosów
mocowana do pokrywy
• System blokowania pojemnika
wewnętrznego (model otwarty)
• Płytka do gaszenia ognia Firexpire®
(model z pokrywą)
• Klapa do otworu wrzutowego (model z
pokrywą)
• Personalizacja
• Różne opcje mocowania do podłoża

MATERIAŁY
Osłona zewnętrzna: materiał Everwood™
Pojemnik wewnętrzny: stal cynkowana lub
materiał Durapol™
SPECYFIKACJE
Pojemność kosza: 75 litrów
Pojemność pojemnika wewnętrznego:
65 litrów
Wysokość (model otwarty): 720 mm
Wysokość (model z pokrywą): 960 mm
Średnica: 550 mm
Masa (model otwarty): 13,4 kg
(z pojemnikiem wewnętrznym)
Masa (model z pokrywą): 16,2 kg
(z pojemnikiem wewnętrznym)
KOLORY STANDARDOWE
Jasny dębowy, ciemny dębowy

Model otwarty

WERSJA STANDARDOWA
• Symbole wrzutowe, do wyboru: złoty, srebrny, czarny
albo biały
• Wybór pomiędzy zamknięciem bezkluczowym a
5-punktowym zamkiem z kluczem
• Pojemnik wewnętrzny z ocynkowanej stali lub
materiału Durapol™

WYPOSAŻENIE DODATKOWE
• Popielniczka przymocowana do kołpaka
• Płytka do gaszenia papierosów
• Płytka do gaszenia ognia Firexpire®
• Klapy do otworów wrzutowych
• Personalizacja
• Różne opcje mocowania do podłoża

MATERIAŁY
Osłona zewnętrzna: materiał Durapol
Pojemnik wewnętrzny: stal cynkowana lub materiał
Durapol
SPECYFIKACJE
Pojemność kosza: 110 litrów
Pojemność pojemnika wewnętrznego: 90 litrów
Wysokość: 1 000 mm
Średnica: 545 mm
Masa: 15 kg (z wewnętrznym pojemnikiem stalowym)

Wolnostojące kosze na śmieci z polimeru

 Kosz na śmieci Topsy™ 2000

KOLORY STANDARDOWE
Czerwony, żółty, jasnoniebieski, ciemnoniebieski,
jasnozielony, ciemnozielony, czarny, biały, jasnoszary

www.glasdon.com
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Wolnostojące kosze na śmieci z polimeru

 Kosz na śmieci Community™
WERSJA STANDARDOWA		
• Pojemnik wewnętrzny z ocynkowanej stali lub
materiału Durapol™
• Symbole wrzutowe, do wyboru: złoty, srebrny, czarny
albo biały
• Zamek z kluczem

WYPOSAŻENIE DODATKOWE
• Popielniczka przymocowana do kołpaka
• Płytka do gaszenia papierosów
• Płytka do gaszenia ognia Firexpire®
• Personalizacja
• Różne opcje mocowania do podłoża

MATERIAŁY
Osłona zewnętrzna: materiał Durapol
Pojemnik wewnętrzny: stal cynkowana lub materiał
Durapol
SPECYFIKACJE
Pojemność kosza: 128 litrów
Pojemność pojemnika wewnętrznego: 110 litrów
Wysokość: 1 072 mm
Maksymalna średnica: 500 mm
Masa: 15,5 kg (z wewnętrznym pojemnikiem
stalowym)
KOLORY STANDARDOWE
Czerwony, żółty, jasnoniebieski, ciemnoniebieski,
ciemnozielony, jasnoszary, czarny
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WERSJA STANDARDOWA
• Symbole wrzutowe, do wyboru: złoty, srebrny, czarny
albo biały
• Pojemnik wewnętrzny z ocynkowanej stali lub
materiału Durapol™
• Zamek z kluczem

WYPOSAŻENIE DODATKOWE
• Screen Clean Station™ - stacja do czyszczenia szyb
wyposażona w gumową wycieraczkę i 8-litrowy
zbiornik na wodę, która umożliwi Klientom czyszczenie
szyb samochodowych
• Popielniczka przymocowana do kołpaka
• Płytka do gaszenia ognia Firexpire®
• Płytka do gaszenia papierosów z nierdzewnej stali
szlachetnej
• Personalizacja
• Różne opcje mocowania do podłoża

MATERIAŁY
Osłona zewnętrzna: materiał Durapol
Pojemnik wewnętrzny: stal cynkowana lub materiał
Durapol
SPECYFIKACJE
Pojemność kosza: 95 litrów
Pojemność pojemnika wewnętrznego: 85 litrów
Wysokość: 965 mm
Maksymalna średnica: 449 mm
Masa: 11,3 kg (z wewnętrznym pojemnikiem stalowym)

Wolnostojące kosze na śmieci z polimeru

 Kosz na śmieci Super Guppy™

KOLORY STANDARDOWE
Czerwony, ciemnoniebieski, jasnozielony,
ciemnozielony, jasnoszary, czarny

www.glasdon.com
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Wolnostojące kosze na śmieci z polimeru
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 Kosz na śmieci Nexus® City 240 i Nexus® City 140
WERSJA STANDARDOWA
• Odpowiedni dla pojemników na śmieci 		
o pojemności 240 lub 140 litrów
• Zaokrąglony kształt obudowy zapobiegający
nagromadzeniu odpadów
• Trwała pokrywa do otworu wrzutowego z dużym
uchwytem i zawiasem ze stali nierdzewnej
• Dwuwarstwowa obudowa zapewniająca stabilność
i trwałość
• 5-punktowy samozatrzaskowy, bezpieczny zamek
• Rampa ułatwia toczenie pojemnika na kołach do
środka i na zewnątrz kosza
• Wbudowane w dno szyny służą do umieszczenia
pojemników we właściwej pozycji

www.glasdon.com

WYPOSAŻENIE DODATKOWE
• System przeciwpożarowy Glasdon FireSafe™
(dostępny dla modelu 240)
• Personalizacja
• Różne opcje mocowania do podłoża

MATERIAŁ
Pojemnik, drzwi oraz pokrywa: materiał Durapol™
SPECYFIKACJE
Pojemność:
Wysokość:
Szerokość:
Głębokość:
Masa:
- sam pojemnik:
- pojemnik z obciążeniem:
KOLORY STANDARDOWE
Szary antracyt, czarny

Nexus City 140
140 litrów
1 365 mm
735 mm
735 mm

Nexus City 240
240 litrów
1 399 mm
807 mm
900 mm

25 kg
65 kg

32 kg
50 kg

WERSJA STANDARDOWA
• Mieści 240 lub 360-litrowy pojemnik na kółkach
• Zaokrąglona pokrywa zapobiegająca nagromadzeniu
odpadów
• Żłobkowana powierzchnia chroniąca przed
plakatowaniem „na dziko“ i graffiti
• Otwory wrzutowe są pomyślane w taki sposób, aby
kierowały śmieci bezpośrednio do pojemnika
• Wbudowane w dno szyny służą do umieszczenia
pojemników we właściwej pozycji
• Sworznie mocujące

WYPOSAŻENIE DODATKOWE
• Płytka do gaszenia papierosów
• System przeciwpożarowy Glasdon FireSafe™
• Personalizacja
•Różne opcje mocowania do podłoża

MATERIAŁ
Pojemnik i drzwi: materiał Durapol™
SPECYFIKACJE
Pojemność: pojemniki na śmieci 240 lub 360 litrowe
Wysokość: 1 512 mm
Szerokość: 835 mm
Głębokość: 1 071 mm
Masa bez pojemnika na śmieci: 50 kg
KOLORY STANDARDOWE
Szary antracyt, czarny

www.glasdon.com

Wolnostojące kosze na śmieci z polimeru

 Kosz na śmieci Nexus® 360
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Wolnostojące kosze na śmieci z polimeru

 Kosz na śmieci Nexus® 200
WERSJA STANDARDOWA
• Dwa 100-litrowe zbiorniki wewnętrzne z ocynkowanej
stali
• Trwała konstrukcja z dwuwarstwową obudową oraz
drzwiami
• Płytka do gaszenia papierosów mocowana do kołpaka
• Symbole wrzutowe, do wyboru: złoty albo srebrny
• System podwójnych drzwi
• Dwa 3-punktowe systemy zamykania zatrzaskowego
• Powierzchnia chroniąca przed plakatowaniem 		
„na dziko“
• Sworznie mocujące

WYPOSAŻENIE DODATKOWE
• System przeciwpożarowy Glasdon FireSafe™
• Popielniczka mocowana do kołpaka
• Panele zaślepiające
• Dwa 100-litrowe zbiorniki wewnętrzne z plastiku
zamiast metalu
• System przytrzymywania worków na śmieci
• Tace na dno kosza
• Różne opcje mocowania do podłoża

MATERIAŁY
Osłona zewnętrzna i drzwi: materiał Durapol™
Pojemnik wewnętrzny: stal cynkowana lub materiał
Durapol
SPECYFIKACJE
Pojemność kosza: 2 x 136 litrów
Pojemność pojemnika wewnętrznego: 2 x 100 litrów
Wysokość: 1 177 mm
Szerokość: 1 169 mm
Głębokość: 591 mm
Masa: 51 kg (z wewnętrznym pojemnikiem stalowym)
KOLORY STANDARDOWE
Czarny, szary antracyt
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WERSJA STANDARDOWA
• Mieści 240-litrowy pojemnik na kółkach
lub 300-litrowy worek (model z systemem
przytrzymywania worka)
• Zaokrąglona pokrywa
• Cztery otwory wrzutowe
• Zamek z kluczem
• Dwa dekoracyjne złote lub srebrne pasy
• Symbol wrzutowy w kolorze złotym lub srebrnym

WYPOSAŻENIE DODATKOWE
• Popielniczka przymocowana do kołpaka
• Płytka do gaszenia papierosów (mocowana do
kołpaka)
• Zestaw 4 płytek do gaszenia papierosów
(mocowanych do dolnych krawędzi otworów
wrzutowych)
• System przeciwpożarowy Glasdon FireSafe™
• Uchwyt na plakat A3
• Klapy do otworów wrzutowych
• Zestaw 3 paneli zaślepiających
• Personalizacja
• Różne opcje mocowania do podłoża

MATERIAŁ
Pojemnik i drzwi: materiał Durapol™
SPECYFIKACJE
Pojemność: pojemniki na śmieci 240-litrowe lub do
300 litrów z pierścieniem do przytrzymywania worków
Wysokość: 1 510 mm
Szerokość: 843 mm
Głębokość: 866 mm
Masa:
- sam pojemnik: 40 kg
- pojemnik na kółkach: 12,7 kg
- pierścień do przytrzymywania worków: 3,5 kg

Wolnostojące kosze na śmieci z polimeru

 Kosz na śmieci Glasdon Jubilee™ 240

KOLOR STANDARDOWY
Czarny

www.glasdon.com
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Wolnostojące kosze na śmieci z polimeru
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 Kosz na śmieci Combo Delta™
WERSJA STANDARDOWA
• Obszerny otwór wrzutowy w kształcie leja
• Wytrzymały, łatwy do opróżniania pierścień do
przytrzymywania worków
• Cel graficzny (czerwono-biały)
• Sworznie mocujące do podłoża

www.glasdon.com

WYPOSAŻENIE DODATKOWE
• Zestaw grafik do zagłębionych obszarów
• Personalizacja
• Różne opcje mocowania do podłoża
MATERIAŁY
Pojemnik i drzwi: materiał Durapol™
Pierścień do przytrzymywania worków: nierdzewna
stal szlachetna

SPECYFIKACJE
Pojemność: 140 litrów
Wysokość: 1 550 mm
Wysokość otworu wrzutowego: 530 mm
Szerokość: 470 mm
Głębokość: 640 mm
Masa: 21 kg
KOLORY STANDARDOWE
Pojemnik: czarny, jasnoszary, czerwony
Drzwi: czarny, jasnoszary, czerwony, ciemnoniebieski
Dostępny jednokolorowy lub w dowolnej,
dwukolorowej kombinacji

WERSJA STANDARDOWA
• Dwa doskonale widoczne otwory wrzutowe
• Osłona zamykana na zawias, chroniąca zawartość
przed wpływem warunków atmosferycznych,
utrzymuje rękawiczki i ręczniki w miejscu oraz pozwala
na szybkie i łatwe ich uzupełnianie
• Dostarczany z jedną paczką ręczników i jednym
pudełkiem rękawiczek

WYPOSAŻENIE DODATKOWE
• Screen Clean Station™ - stacja do czyszczenia
szyb samochodowych, wyposażona w gumową
wycieraczkę i 8-litrowy zbiornik na wodę
• Papierowe ręczniki
• Plastikowe rękawiczki
• Zamek trójkątny (pokrywa)
• Zamek z kluczem (pojemnik)
• Oznaczenia graficzne
• System przeciwpożarowy Glasdon FireSafe™
• Płytka do gaszenia ognia Firexpire®
• Personalizacja
• Różne opcje mocowania do podłoża

MATERIAŁ
Osłona zewnętrzna: materiał Durapol™
Pojemnik wewnętrzny: stal cynkowana
SPECYFIKACJE
Pojemność pojemnika na śmieci: 85 litrów
Wysokość: 1 160 mm
Maksymalna średnica: 450 mm
Masa (z pojemnikiem wewn.): 15 kg
Wymiary pojemnika na rękawiczki: 175 x 155 x 15 mm
Wymiary pojemnika na ręczniki: 105 x 237 x 120 mm

Wolnostojące kosze na śmieci z polimeru

 Kosz dla stacji benzynowych Auto-Mate™

KOLORY STANDARDOWY
Czerwony, czarny, jasnoszary, ciemnoniebieski

www.glasdon.com
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Wolnostojące kosze na śmieci z polimeru

 Kosz na śmieci Admiral™
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WERSJA STANDARDOWA
• Symbole wrzutowe, do wyboru:
czarny albo biały
• Pojemnik wewnętrzny z
ocynkowanej stali lub materiału
Durapol™
• Pasy dekoracyjne w kolorze
czerwonym, żółtym, zielonym,
brązowym lub srebrnym
WYPOSAŻENIE DODATKOWE
• Pojemnik wewnętrzny z systemem
zamykania
• Symbole wrzutowe i pasy
dekoracyjne w kolorze złotym
• Personalizacja
• Różne opcje mocowania do podłoża

MATERIAŁY
Osłona zewnętrzna: materiał Durapol
Pojemnik wewnętrzny: stal
cynkowana lub materiał Durapol
SPECYFIKACJE
Pojemność pojemnika
wewnętrznego: 85 litrów
Wysokość: 760 mm
Średnica: 475 mm
Masa: 9,6 kg (z wewnętrznym
pojemnikiem stalowym)
KOLORY STANDARDOWE
Ciemnoszary, czarny

 Kosz na śmieci Luna™
WERSJA STANDARDOWA
• Symbole wrzutowe, do wyboru:
złoty, srebrny, czarny albo biały
• Pierścień do przytrzymywania
worków
• Powierzchnia z wypustkami przeciw
plakatowaniu „na dziko“
WYPOSAŻENIE DODATKOWE
• Pojemnik wewnętrzny ze stali
• Pokrywa
• Płytka do gaszenia papierosów
(model z pokrywą)
• Personalizacja
• Różne opcje mocowania do podłoża

MATERIAŁY
Kosz na śmieci, pokrywa i pierścień
do przytrzymywania worków:
materiał Durapol™
Pojemnik wewnętrzny: stal
cynkowana
SPECYFIKACJE
Pojemność: 60 litrów
Wysokość (bez pokrywy): 795 mm
Wysokość (z pokrywą): 945 mm
Szerokość: 566 mm
Głębokość: 443 mm
Masa (bez pokrywy): 5 kg
Masa (z pokrywą): 7 kg
KOLORY STANDARDOWE
Kamień młyński, piaskowiec,
ciemnoszary, czarny

www.glasdon.com

kosze na śmieci
z metalu

Wszystkie nasze metalowe
kosze są wykończone specjalną
powłoką Armortec™, która
chroni metal przed korozją oraz
przedłuża żywotność produktu.
W tej sekcji pojemników na
śmieci znajdą Państwo style
dostosowane do wyjątkowych
lokalizacji
architektonicznych
oraz tradycyjnych krajobrazów.

www.glasdon.com

Free Standing Metal Litter Bins

Wolnostojące
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Wolnostojące kosze na śmieci z metalu

Model 60-litrowy

 Kosz na śmieci Electra™
WERSJA STANDARDOWA
• Dostępny jako 60 lub 85-litrowy
model
• Zamek na klucz
• Metalowy pojemnik
wewnętrzny lub system
przytrzymywania worków

WYPOSAŻENIE DODATKOWE
• Popielniczki
• Klapy do otworów wrzutowych
• Taca ociekowa na dno kosza (dostępna z
modelami z systemem przytrzymywania worka)
• Wolnostojący zestaw do miejsc, gdzie
mocowanie na gruncie jest nieodpowiednie
• Personalizacja
• Różne opcje mocowania do podłoża
MATERIAŁY
Panele obudowy: wytłaczany materiał Vandalex™
Oprawa: stal pokryta Armortec™
Pojemnik wewnętrzny: stal galwanizowana
System przytrzymywania worka: stal nierdzewna

22
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SPECYFIKACJE
Electra 60
Electra 85
Pojemność:
- pojemnik wewn.: 60 litrów
85 litrów
- system przytrzymywania worka:
65 litrów
92 litry
Wysokość:
1 010 mm
1 010 mm
Szerokość:
460 mm
460 mm
Głębokość:
310 mm
461 mm
Masa z wewn. pojemnikiem stalowym:
39 kg
54 kg
KOLORY STANDARDOWE
Panele obudowy: anodowane i polerowane
szare wykończenie
Oprawa: szara umbra

Model 85-litrowy

 Kosz na śmieci Electra™ Curve
WERSJA STANDARDOWA
• Dostępny jako 60 lub 85-litrowy
model
• Zamek na klucz
• Metalowy pojemnik
wewnętrzny lub system
przytrzymywania worków

WYPOSAŻENIE DODATKOWE
• Taca ociekowa na dno kosza (dostępna z
modelami z systemem przytrzymywania worka)
• Wolnostojący zestaw do miejsc, gdzie
mocowanie na gruncie jest nieodpowiednie
• Personalizacja
• Różne opcje mocowania do podłoża
MATERIAŁY
Panele obudowy: wytłaczany materiał Vandalex™
Oprawa: stal pokryta Armortec™
Pojemnik wewnętrzny: stal galwanizowana
System przytrzymywania worka: stal nierdzewna

SPECYFIKACJE
Electra
Curve 60

Electra
Curve 85

Pojemność:
- pojemnik wewn.: 60 litrów
85 litrów
Wysokość:
1 113 mm
1 113 mm
Szerokość:
465 mm
465 mm
Głębokość:
309 mm
459 mm
Masa z wewn. pojemnikiem stalowym:
40 kg
55 kg
KOLORY STANDARDOWE
Panele obudowy: anodowane i polerowane
szare wykończenie
Oprawa: szara umbra

Wolnostojące kosze na śmieci z metalu

Model 60-litrowy

Model 85-litrowy

www.glasdon.com
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Wolnostojące kosze na śmieci z metalu

 Kosz na śmieci Metal Guppy™
WERSJA STANDARDOWA
• Symbole wrzutowe, do wyboru: złoty, srebrny 		
albo biały
• Zamek z kluczem
• Pojemnik wewnętrzny ze stali

WYPOSAŻENIE DODATKOWE
• Płytka do gaszenia papierosów
• Płytka do gaszenia ognia Firexpire®
• Personalizacja
• Różne opcje mocowania do podłoża

MATERIAŁY
Osłona zewnętrzna: stal z powłoką Armortec™
Pojemnik wewnętrzny: stal cynkowana
SPECYFIKACJE
Pojemność kosza: 95 litrów
Pojemność pojemnika wewnętrznego: 85 litrów
Wysokość: 961 mm
Średnica: 460 mm
Masa: 26 kg (z wewnętrznym pojemnikiem stalowym)
KOLOR STANDARDOWY
Czarny

24
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WERSJA STANDARDOWA
• Kopułowaty dach tworzy silną konstrukcję, która
pomaga zabezpieczyć przed zaśmiecaniem kosza od
góry
• Zamek z kluczem
• Integralna nóżka do podtrzymania drzwi by
przedłużyć żywotność komponentów
• Zawias znajdujący się na całej długości drzwiczek
zapewnia dodatkową wytrzymałość
• Sworznie mocujące do fundamentu betonowego

WYPOSAŻENIE DODATKOWE
• Płytka do gaszenia papierosów z nierdzewnej stali
szlachetnej
• Popielniczka ze stali nierdzewnej, zamocowana na
szczycie
• Różne opcje mocowania do podłoża

MATERIAŁY
Obudowa, drzwi i pokrywa: stal nierdzewna (gatunek 316)
Pojemnik wewnętrzny: metal (stal)
SPECYFIKACJE
Pojemność kosza: 105 litrów
Pojemność pojemnika wewnętrznego: 90 litrów
Wysokość: 1 078 mm
Średnica: 502 mm
Masa z pojemnikiem wewnętrznym: 50 kg

Wolnostojące kosze na śmieci z metalu

 Kosz na śmieci Centrum™

KOLOR STANDARDOWY
Lekko matowa stal nierdzewna

www.glasdon.com
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Wolnostojące kosze na śmieci z metalu
26

 Uchwyt na worek Courbe™
WERSJA STANDARDOWA
• Nowoczesny design łączący wytrzymałość ze stylem
• Zadaszony otwór wrzutowy zapewnia ochronę przed
warunkami atmosferycznymi
• Wykonany ze stali z powłoką Armortec™, która jest
odporna na wandalizm, korozję oraz niesprzyjające
warunki atmosferyczne
• Posiada ukryty system podtrzymywania worków
• Dostępny w szerokiej gamie kolorów i wykończeń
• Zapewnia wyraźną widoczność składowanych
odpadów
• Sworznie mocujące

www.glasdon.com

WYPOSAŻENIE DODATKOWE
• Płytka do gaszenia papierosów
• Wolnostojący zestaw do miejsc, gdzie mocowanie
na gruncie jest nieodpowiednie
• Personalizacja
• Różne opcje mocowania do podłoża

SPECYFIKACJE
Pojemność: 80 litrów
Wysokość: 1 084 mm
Wysokość otworu wrzutowego: 900 mm
Szerokość: 287 mm
Głębokość: 407 mm
Masa: 17 kg

MATERIAŁY
Pojemnik: stal z powłoką Armortec
Pierścień do przytrzymywania worków: nierdzewna stal
szlachetna
Płytka do gaszenia papierosów: aluminium

KOLORY STANDARDOWE
Szary połyskujący, miedziany (teksturowany),
szary matowy

WERSJA STANDARDOWA
• Nowoczesny design łączący wytrzymałość ze stylem
• Zadaszony otwór wrzutowy zapewnia ochronę przed
warunkami atmosferycznymi
• Wykonany ze stali z powłoką Armortec™, która jest
odporna na wandalizm, korozję oraz niesprzyjające
warunki atmosferyczne
• Posiada ukryty system podtrzymywania worków
• Dostępny w szerokiej gamie kolorów i wykończeń
• Zapewnia wyraźną widoczność składowanych
odpadów
• Sworznie mocujące

WYPOSAŻENIE DODATKOWE
• Płytka do gaszenia papierosów
• Wolnostojący zestaw do miejsc, gdzie mocowanie
na gruncie jest nieodpowiednie
• Personalizacja
• Różne opcje mocowania do podłoża
MATERIAŁY
Pojemnik: stal z powłoką Armortec
Pierścień do przytrzymywania worków: nierdzewna
stal szlachetna
Płytka do gaszenia papierosów: aluminium

SPECYFIKACJE
Pojemność: 80 litrów
Wysokość: 1 116 mm
Wysokość otworu wrzutowego: 961 mm
Szerokość: 360 mm
Głębokość: 320 mm
Masa: 31 kg

Wolnostojące kosze na śmieci z metalu

 Uchwyt na worek Ruban™

KOLORY STANDARDOWE
Szary połyskujący, miedziany (teksturowany),
szary matowy

www.glasdon.com
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Dziecięce

kosze na śmieci
Produkujemy szeroki asortyment
dziecięcych koszy na śmieci,
które idealnie nadają się do
wewnątrz, jak i na zewnątrz.
Jasne kolory i ciekawy wygląd
zachęcają dzieci do wyrzucania
śmieci, a jednocześnie edukują
o istotnym znaczeniu segregacji
odpadów.
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WERSJA STANDARDOWA
• Zamykane drzwiczki w ściance
tylnej
• Pojemnik wewnętrzny ze stali
• Uformowana płyta dna
ułatwiająca umieszczenie
pojemnika wewnętrznego w
odpowiedniej pozycji
WYPOSAŻENIE DODATKOWE
• Personalizacja
• Różne opcje mocowania do
podłoża

Dziecięce kosze na śmieci

 K osz na śmieci TidyBear™
MATERIAŁY
Pojemnik zewnętrzny: materiał Durapol™
Pojemnik wewnętrzny: stal cynkowana
Oczy: materiał Duratec™
SPECYFIKACJE
Pojemność kosza: 70 litrów
Pojemność pojemnika wewnętrznego: 52 litry
Maksymalna wysokość: 941 mm
Maksymalna szerokość: 762 mm
Maksymalna głębokość: 740 mm
Masa: 20 kg (z wewnętrznym pojemnikiem stalowym)
KOLORY STANDARDOWE
Pojemnik zewnętrzny: brązowy
Obszar wrzutowy: jasnobrązowy

 Kosz na śmieci Froggo™
WERSJA STANDARDOWA
• Zamykane drzwiczki w ściance
tylnej
• Pojemnik wewnętrzny ze stali
• Uformowana płyta dna
ułatwiająca umieszczenie
pojemnika wewnętrznego w
odpowiedniej pozycji
WYPOSAŻENIE DODATKOWE
• Personalizacja
• Różne opcje mocowania do
podłoża

MATERIAŁY
Pojemnik zewnętrzny: materiał Durapol™
Pojemnik wewnętrzny: stal cynkowana
SPECYFIKACJE
Pojemność kosza: 70 litrów
Pojemność pojemnika wewnętrznego: 52 litry
Maksymalna wysokość: 870 mm
Maksymalna szerokość: 735 mm
Maksymalna głębokość: 790 mm
Masa: 15 kg (z wewnętrznym pojemnikiem stalowym)
KOLORY STANDARDOWE
Zielony, żółty

 Kosz na śmieci Splash™
WERSJA STANDARDOWA
• Ukryte klamki
• Pojemnik wewnętrzny ze stali
• Symbole wrzutowe, niebieskie

MATERIAŁY
Pojemnik zewnętrzny: materiał Durapol™
Pojemnik wewnętrzny: stal cynkowana lub materiał
Durapol

WYPOSAŻENIE DODATKOWE
• Plastikowy pojemnik
wewnętrzny
• Personalizacja
• Różne opcje mocowania do
podłoża

SPECYFIKACJE
Pojemność kosza: 100 litrów
Pojemność pojemnika wewnętrznego: 85 litrów
Maksymalna wysokość: 1 180 mm
Maksymalna szerokość: 745 mm
Maksymalna głębokość: 915 mm
Masa: 23,6 kg (z wewnętrznym pojemnikiem stalowym)
KOLORY STANDARDOWE
Pojemnik zewnętrzny: niebieski
Panele drzwiowe: kość słoniowa

www.glasdon.com
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Wolnostojące kosze na śmieci z metalu
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Kosze na śmieci
montowane na ścianie
bądź słupkach

W
naszej
ofercie
koszy
montowanych na słupkach
lub modelach naściennych
posiadamy kosze zarówno
polimerowe , jak i metalowe, z
zadaszeniem, pokrywą bądź bez
oraz w szerokiej gamie kolorów.

www.glasdon.com

WERSJA STANDARDOWA
• Dostępny z pokrywą lub bez
• Trwały pierścień do przytrzymywania worków
• Mocowanie do ściany
• Symbole wrzutowe, do wyboru: złoty, srebrny,
czarny albo biały
• Struktura powierzchni chroniąca przed
plakatowaniem „na dziko“ i graffiti

WYPOSAŻENIE DODATKOWE
• Słupek do przyśrubowania
• Montowanie do barierek
• Słupek wolnostojący
• Ochrona z przezroczystego poliwęglanu
• Mocowanie zestawu 2, 3 lub 4 uchwytów
• Elastyczny naciąg przytrzymujący worek
• Stalowa siatka ochronna pokryta warstwą Armortec™
• Słupek wolnostojący (na 1, 2, 3 lub 4 uchwyty)
• Zestaw do montażu do słupka (ø 40/50/60 mm) dla
modelu z pokrywą
• Słupek do montowania na plaży
• Tarcza na grafikę
• Personalizacja

MATERIAŁ
Korpus i pokrywa: materiał Durapol™
SPECYFIKACJE
Pojemność: do 110 litrów (w zależności od stosowanych
worków na śmieci)
Wysokość (z pokrywą): 184 mm
Wysokość (bez pokrywy): 135 mm
Średnica: 412 mm
Maksymalna głębokość: 456 mm
KOLORY STANDARDOWE
Korpus: kamień młyński, piaskowiec, szary antracyt,
czarny
Pokrywa: kamień młyński, piaskowiec, szary antracyt,
niebieski, zielony, żółty, czerwony, czarny

www.glasdon.com

Kosze na śmieci montowane na ścianie/słupkach

 Uchwyt na worek Orbis™
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Kosze na śmieci montowane na ścianie/słupkach
32

Super Trimline 50

 Kosze na śmieci Super Trimline 50™
WERSJA STANDARDOWA
• Asortyment produktów Super Trimline 50 składa
się z 3 modeli koszy na śmieci o pojemności
50 litrów: model Super Trimline 50 mocowany
na stałe do ściany lub na słupku; model SL z
uchwytem z mechanizmem wychylnym; model
HSL z pokrywą i uchwytem z mechanizmem
wychylnym
• Symbol wrzutowy, do wyboru: złoty, srebrny,
czarny albo biały
• Mocowanie do ściany lub na słupku
• Płytka do gaszenia papierosów
Super Trimline 50 HSL

Super Trimline 50 SL

www.glasdon.com

WYPOSAŻENIE DODATKOWE
• Pojemnik wewnętrzny ze stali
• Pierścień do przytrzymywania worków (SL i HSL)
• Personalizacja
• Różne opcje mocowania do podłoża

MATERIAŁY
Osłona zewnętrzna: materiał Durapol™
Metalowy pojemnik wewnętrzny: stal cynkowana
Pierścień do przytrzymywania worków: nierdzewna
stal szlachetna
Pokrywa (model HSL): materiał Duraplus™
SPECYFIKACJE
Model 50
Pojemność: 50 litrów
Wysokość: 650 mm
Szerokość: 450 mm
Głębokość: 330 mm
Masa:
2,8 kg

Model 50 SL
50 litrów
650 mm
450 mm
360 mm
4 kg

Model 50 HSL
50 litrów
785 mm
450 mm
375 mm
4,6 kg

KOLORY STANDARDOWE
Korpus: czerwony, żółty, ciemnoniebieski,
ciemnozielony, czarny
Pokrywa: czarny

WERSJA STANDARDOWA
• Symbole wrzutowe, do wyboru: złoty, srebrny, czarny
albo biały
• Plastikowy pojemnik wewnętrzny
• Mocowanie do ściany lub na słupku

WYPOSAŻENIE DODATKOWE
• Stalowy pojemnik wewnętrzny
• Personalizacja
• Różne opcje mocowania do podłoża

MATERIAŁY
Osłona zewnętrzna: materiał Duraplus™
Pojemnik wewnętrzny: stal ocynkowana lub materiał
Durapol™
SPECYFIKACJE
Pojemność: 25 litrów
Wysokość: 530 mm
Szerokość: 365 mm
Głębokość: 247 mm
Masa (bez pojemnika
wewnętrznego): 1,6 kg
KOLORY STANDARDOWE
Czerwony, żółty, jasnoniebieski, ciemnoniebieski,
jasnozielony, ciemnozielony, jasnoszary, czarny

www.glasdon.com

Kosze na śmieci montowane na ścianie/słupkach

 Kosz na śmieci Trimline 25™ bez pokrywy
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Kosze na śmieci montowane na ścianie/słupkach
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Tamtorque Banding Kit t

 Kosz na śmieci Trimline 25 z pokrywąTespa B
™

WERSJA STANDARDOWA
• Symbole wrzutowe, do wyboru: złoty,
srebrny, czarny albo biały
• Pokrywa
• Mocowanie do ściany lub na słupku
WYPOSAŻENIE DODATKOWE
• Stalowy pojemnik wewnętrzny
• Plastikowy pojemnik wewnętrzny
• Personalizacja
• Różne opcje mocowania do podłoża
MATERIAŁY
Osłona zewnętrzna: materiał Duraplus™
Pokrywa: materiał Durapol™
Pojemnik wewnętrzny: stal ocynkowana
lub materiał Durapol

www.glasdon.com
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Tespa może być użyty do zastosowania
dla 15-25 pojemników.

ZESTAW PASKÓW SZYBIEGO MOCOWANIA
Zawiera cztery paski i 4 zaczepy do
montażu 2 koszy na słupku.

Więcej informacji o OPCJACH MOCOWANIA koszy na śmieci do słupków na stronie 59.

with Lamp
to two bin

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.

www.glasdon.com

Kosze na śmieci montowane na ścianie/słupkach

Popielnice
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Popielnice

 Popielniczka wisząca
Ashmount™
WYPOSAŻENIE DODATKOWE
• Zestaw montażowy do mocowania
na powierzchniach szklanych
• Zestaw montażowy do mocowania
na słupku (dostępny tylko w modelu
o pojemności 1,5 litra)
• Personalizacja

WERSJA STANDARDOWA
• Zestaw do montażu ściennego
• Symbol papierosa
• Pojemnik wewnętrzny ze stali
KOLOR STANDARDOWY
Srebrnoszary

MATERIAŁY
Drzwiczki i powierzchnia do gaszenia: materiał
Vandalex™
(odporne na wandalizm aluminium ciągnione)
Pojemnik wewnętrzny: stal cynkowana
SPECYFIKACJE

Model 3-litrowy

Model 1,5-litrowy

Pojemność
pojemnika wewn.:
Wysokość:
Szerokość:
Głębokość:
Masa:

Model
3-litrowy

Model
1,5-litrowy

3 litry
328 mm
300 mm
98 mm
3,6 kg

1,5 litra
328 mm
154 mm
98 mm
2,2 kg

 Popielniczka stojąca
Ashguard™
WERSJA STANDARDOWA
• Wybór pomiędzy dwiema wersjami:
lakierowana stal lub stal nierdzewna
• Symbol papierosa
• Pojemnik wewnętrzny ze stali
• Zamek z kluczem
• Sworznie mocujące
WYPOSAŻENIE DODATKOWE
• Zamek motylkowy
• Personalizacja
• Różne opcje mocowania do podłoża

MATERIAŁY
Ashguard ciemnoszary: stal
powlekana warstwą Armortec™
Wersja popielniczki Ashguard ze
stali szlachetnej: nierdzewna stal
szlachetna
Płytka do gaszenia niedopałków:
nierdzewna stal szlachetna
Pojemnik wewnętrzny: stal
cynkowana
SPECYFIKACJE
Pojemność pojemnika
wewnętrznego: 4 litry
Wysokość: 1 000 mm
Szerokość: 207 mm
Głębokość: 250 mm
Masa: 13,5 kg
KOLORY STANDARDOWE
Ciemnoszary lub srebrnoszary
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WERSJA STANDARDOWA
• Wyposażona w system
SmokeGuard™
• Zaokrąglona pokrywa z
anodowanego aluminium
• Zdejmowane drzwiczki
otwierające się pod kątem 180°
ze zintegrowanym zawiasem
• Ryglowania z obu stron
• Trwałe lub zdejmowane
mocowanie do ściany
• Magnetyczny uchwyt
pojemnika wewnętrznego
• Symbol papierosa
WYPOSAŻENIE DODATKOWE
• Zestaw montażowy do
mocowania na powierzchniach
szklanych
• Mocowanie na słupku
• Personalizacja

Popielnice

 Popielniczka wisząca
Ashmount SG™
MATERIAŁY
Osłona zewnętrzna i drzwiczki: materiał
Durapol™
Płytki do gaszenia niedopałków:
nierdzewna stal szlachetna
Pokrywa: anodowane aluminium
Odprowadzanie dymu: aluminium
wykonane we własnym zakresie
Pojemnik wewnętrzny, całość z
urządzeniem do blokowania dymu:
galwanizowana stal
SPECYFIKACJE
Pojemność pojemnika wewnętrznego:
3 litry
Wysokość: 529 mm
Szerokość: 191 mm
Głębokość: 115 mm
Masa (wraz z pojemnikiem wewnętrznym):
1,98 kg
KOLOR STANDARDOWY
Czarny

 Popielniczka stojąca
Ashguard SG™
WERSJA STANDARDOWA
• Wyposażona w system
SmokeGuard™
• Symbol papierosa
• Zaokrąglona pokrywa z
anodowanego aluminium
• Zdejmowane drzwi
• Sworznie mocujące
WYPOSAŻENIE DODATKOWE
• Zamek motylkowy
• Personalizacja
• Różne opcje mocowania do
podłoża

MATERIAŁY
Osłona zewnętrzna i drzwiczki: materiał
Durapol™
Płytki do gaszenia niedopałków:
nierdzewna stal szlachetna
Pokrywa: anodowane aluminium
Odprowadzenie dymu: aluminium
wykonane we własnym zakresie
Pojemnik wewnętrzny, całość z
urządzeniem do blokowania dymu:
galwanizowana stal
SPECYFIKACJE
Pojemność pojemnika wewnętrznego:
10 litrów
Wysokość: 1 030 mm
Szerokość: 270 mm
Głębokość: 210 mm
Masa (wraz z pojemnikiem wewnętrznym):
8,7 kg
KOLOR STANDARDOWY
Czarny

www.glasdon.com
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Popielnice

 Kosz/Popielniczka
Integro City™
WERSJA STANDARDOWA
• Płytka dziurkowana popielniczki
z dużym obszarem do gaszenia
papierosów
• Wąski i kompaktowy kształt
• Dociskowa blokada drzwi
• Symbol papierosa
• Symbole wrzutowe, do wyboru:
złoty, srebrny, czarny albo biały
WYPOSAŻENIE DODATKOWE
• Czarne klapy do otworów
wrzutowych
• Personalizacja
• Różne opcje mocowania do
podłoża

MATERIAŁY
Osłona zewnętrzna i drzwi: materiał
Durapol™
Popielniczka i wewnętrzny pojemnik 			
na odpady: stal cynkowana
Płytka dziurkowana popielniczki:
nierdzewna stal szlachetna
SPECYFIKACJE
Pojemność:
- wewnętrzny pojemnik na śmieci:
35 litrów
- wewnętrzny pojemnik na papierosy/
popiół: 5 litrów
Wysokość: 1 150 mm
Szerokość: 440 mm
Głębokość: 350 mm
Masa: 19 kg
KOLORY STANDARDOWE
Kamień młyński, szary antracyt, czarny

 Kosz/Popielniczka
Integro™
WERSJA STANDARDOWA
• Wciskowy zamek
antywłamaniowy
• Pojemnik wewnętrzny ze stali
• Płytka do gaszenia papierosów
z nierdzewnej stali szlachetnej
• Symbole wrzutowe, do wyboru:
złoty, srebrny, czarny albo biały
• Symbol papierosa
WYPOSAŻENIE DODATKOWE
• Płytka do gaszenia ognia
Firexpire®
• Paski dekoracyjne złote lub
srebrne o szerokości 12 mm
• Klapy do otworów wrzutowych
• Personalizacja
• Różne opcje mocowania do
podłoża

MATERIAŁY
Osłona zewn. i kołpak: materiał Durapol™
Wewnętrzne pojemniki na odpady/
papierosy (3): stal cynkowana
Płytka dziurkowana popielniczki, płytka
zamka, panele końcowe, płytka do
gaszenia papierosów: nierdzewna stal
szlachetna
SPECYFIKACJE
Pojemność:
- kosz: 110 litrów
- wewnętrzny pojemnik na śmieci:
90 litrów
- wewnętrzne pojemniki na papierosy
(2 sztuki): po 3 litry
Wysokość: 1 100 mm
Szerokość: 600 mm
Głębokość: 402 mm
Masa: 21,4 kg (z pojemnikiem wewn.)
KOLORY STANDARDOWE
Kamień młyński, piaskowiec,
ciemnoniebieski, czarny
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Popielnice

Toalety dla psów
Aby pomóc utrzymać chodniki
i otwarte przestrzenie w
czystości, produkujemy szereg
pojemników na odpady dla
psów, które są wyjątkowo
mocne i trwałe.
Posiadamy modele naścienne,
jak i do montażu na słupku, by
spełnić Państwa oczekiwania,
a
jednocześnie
zachęcić
właścicieli psów do sprzątania
po swoich pupilach.

www.glasdon.com
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Toalety dla psów
 Toaleta dla psów Retriever City™
WERSJA STANDARDOWA
• Otwór wrzutowy z bocznymi uchwytami
• Dozownik na worki, umożliwia zbieranie tylko jednego
worka na raz
• Pierścień do przytrzymywania worków
• Dociskowa blokada drzwi
• Struktura powierzchni chroniąca przed plakatowaniem
„na dziko” i graffiti
• Przejrzysta grafika

WYPOSAŻENIE DODATKOWE
• Hak na smycze
• Bio-degradowalne worki na śmieci
• Poliwęglanowy cokół
• Blokada klapy
• Personalizacja
• Różne opcje mocowania do podłoża

MATERIAŁ
Pojemnik i drzwi: materiał Durapol™
SPECYFIKACJE
Pojemność: 35 litrów
Wysokość: 1 142 mm
Szerokość: 439 mm
Głębokość: 348 mm
Masa: 14 kg
KOLORY STANDARDOWE
Szary antracyt, czerwony, ciemnozielony, czarny

40

www.glasdon.com

WERSJA STANDARDOWA
• Ekonomiczny system dozowania
worków
• Umożliwia używanie worków w
różnych rozmiarach
• Stalowa tylna płyta pokryta warstwą
Armortec™
• Przejrzysta grafika
• Wytrzymały, odporny na warunki
atmosferyczne/wandalizm zawias
• Materiał do przymocowania na
słupku
• Zamek trójkątny

Toalety dla psów

D
 ozownik na worki
Retriever City™
MATERIAŁY
Pojemnik: materiał Durapol™
Tylna płyta: stal z powłoką Armortec
SPECYFIKACJE
Wysokość (ze słupkiem): 1 085 mm
Wysokość: 346 mm
Szerokość: 415 mm
Głębokość: 190 mm
Masa: 6,5 kg
KOLORY STANDARDOWE
Szary antracyt, ciemnozielony,
czerwony, czarny

WYPOSAŻENIE DODATKOWE
• Bio-degradowalne worki na śmieci
• Personalizacja na tabliczce A4
(zamocowanej powyżej lub poniżej)
• Różne opcje mocowania do podłoża

 Toaleta dla psów
Retriever 35™
WERSJA STANDARDOWA
• Materiał do przymocowania na
ścianie lub na słupku
• Zamek trójkątny DIN
• Pierścień do przytrzymywania
worków
• Przejrzysta grafika
WYPOSAŻENIE DODATKOWE
• Dozownik na worki
• Blokada klapy
• Personalizacja
• Różne opcje mocowania do podłoża

MATERIAŁY
Pojemnik zewnętrzny: materiał
Durapol
Szyb wrzutowy i podpórka główna:
stal z powłoką Armortec
SPECYFIKACJE
Pojemność: 35 litrów
Wysokość: 674 mm
Szerokość: 450 mm
Głębokość: 297 mm
Masa: 7,1 kg
KOLORY STANDARDOWE
Obudowa i wierzch: czerwony,
ciemnozielony
Pokrywa: szary

www.glasdon.com
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Toalety dla psów

 Toaleta dla psów
Fido 25™
WERSJA STANDARDOWA
• Materiał do przymocowania na
ścianie lub na słupku
• Plastikowy pojemnik wewnętrzny
• Przejrzysta grafika
WYPOSAŻENIE DODATKOWE
• Dozownik na worki
• Personalizacja
• Różne opcje mocowania do podłoża

MATERIAŁY
Pojemnik zewnętrzny: materiał
Duraplus™
Pokrywa: materiał Durapol™
Plastikowy pojemnik wewnętrzny:
materiał Durapol
SPECYFIKACJE
Pojemność: 25 litrów
Wysokość: 570 mm
Szerokość: 380 mm
Głębokość: 315 mm
Masa: 3,7 kg
KOLORY STANDARDOWE
Obudowa: czerwony, ciemnozielony
Pokrywa: szary

 Toalety dla psów
Metalowy Fido 35™
i Metalowy Fido 50™
WERSJA STANDARDOWA
• Dostępny jako 35 lub 50-litrowy
model
• Pierścień podtrzymujący worki
• Hak na smycze
• Przejrzysta grafika
• Obrotowa pokrywa z funkcją
blokady
• Materiał do przymocowania na
ścianie
WYPOSAŻENIE DODATKOWE
• Metalowy pojemnik wewnętrzny do
modelu Fido 50
• Personalizacja
• Różne opcje mocowania do podłoża

Metalowy Fido 35
Metalowy Fido 50
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MATERIAŁY
Pojemnik i pokrywa: stal z powłoką
Armortec™
Pierścień podtrzymujący worki:
nierdzewna stal szlachetna
SPECYFIKACJE
Metalowy
Fido 35
Pojemność: 35 litrów
Wysokość:
504 mm
Szerokość:
344 mm
Głębokość: 234 mm
Masa:
11,3 kg

Metalowy
Fido 50
50 litrów
764 mm
344 mm
234 mm
14,7 kg

KOLORY STANDARDOWE
Obudowa: czerwony, ciemnozielony
Pokrywa: czarny

do zbierania odpadów

Toalety dla psów

Wózki

Nasze
uniwersalne
wózki
do czyszczenia mogą być
używane do zbierania odpadów,
segregacji różnych strumieni
odpadów i transportu sprzętu,
aby pomóc w skutecznym
oczyszczaniu ulic.

www.glasdon.com
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Wózki do zbierania odpadów
Model podwójny

 Wózek do zbierania odpadów Space-Liner™
WERSJA STANDARDOWA
• Wybór między dwoma modelami: model
pojedynczy z kontenerem zbiorczym;
model podwójny z dwoma kontenerami
zbiorczymi
• Elementy do mocowania z przodu lub z
obu stron
• Solidne ogumienie pełne
• Wytrzymałe kółka przednie (pomagają w
pokonywaniu krawężników)
• Odblaski
• Zamykana skrzynka na narzędzia
• Pierścień do przytrzymywania worków
przy kontenerze

44
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WYPOSAŻENIE DODATKOWE
• Hamulec
• Ogumienie pneumatyczne
• Oddzielacz do kontenera zbiorczego
• Oddzielacz do skrzynki na narzędzia
• Dodatkowy pierścień do
przytrzymywania worków
• Personalizacja
MATERIAŁY
Rama: stal z powłoką Armortec™
Kontener zbiorczy, pokrywa i element do
mocowania z przodu: materiał Durapol™
Skrzynka na narzędzia: materiał Duraplus™

SPECYFIKACJE
Model
podwójny
Pojemność kontenera:
2 x 100 litrów
Długość:
1 760 mm
Szerokość: 630 mm
Wysokość: 970 mm
Masa:
53 kg

Model
pojedynczy
1 x 100 litrów
1 340 mm
630 mm
970 mm
42 kg

KOLORY STANDARDOWE
Pokrywa i element do mocowania z
przodu: czerwony, zółty, ciemnoniebieski,
jasnozielony
Kontener: jasnoszary
Rama: ciemnoszary

Model pojedynczy

Wózki do zbierania odpadów

 Wózek do zbierania odpadów Skipper™
WERSJA STANDARDOWA
• Wybór między dwoma modelami: z kontenerem
zbiorczym lub bez
• Pierścień do przytrzymywania worków
• Element do mocowania z przodu, do przechowywania
elementów wyposażenia
• Haki z przodu do zawieszenia i ustawienia urządzeń
• Solidne ogumienie pełne
• Wytrzymałe kółka przednie (pomagają w
pokonywaniu krawężników)
• Odblaski

WYPOSAŻENIE DODATKOWE
• Torba operatora
• Personalizacja

SPECYFIKACJE

MATERIAŁY
Pierścień do przytrzymywania worków, uchwyty
metalowe i oś koła: nierdzewna stal szlachetna
Kontener zbiorczy, pokrywa i osłona zewnętrzna:
materiał Durapol™

Pojemność:
Wysokość:
Długość:
Szerokość:
Masa:

Model z
kontenerem
zbiorczym
70 litrów
950 mm
1 200 mm
630 mm
22,88 kg

Model z pierścieniem
do przytrzymywania
worków
950 mm
1 200 mm
630 mm
18,46 kg

KOLORY STANDARDOWE
Kontener: ciemnozielony, ciemnoniebieski, ciemnoszary
Pokrywa: jasnoszary

www.glasdon.com
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Wózki do zbierania odpadów

 Ściereczki do usuwania
graffiti Grafitix™
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WERSJA STANDARDOWA
• Opakowanie zawiera 150 szt. dwustronnych ściereczek (gładkich /
teksturowanych)
• Łatwe w użyciu na wielu materiałach i powierzchniach
• Zamknięta pokrywa zapewnia długą żywotność produktu
Należy pamiętać, że powinni Państwo nosić wyposażenie ochronne, takie jak
rękawice, okulary i maseczki na twarz podczas używania chusteczek Grafitix.
Prosimy o kontakt z nami, aby uzyskać więcej informacji.

 Chwytak Litta-Pikka™
MATERIAŁY
Sprężyna i mocowanie: nierdzewna stal szlachetna
Szczypce, sworzeń centralny i zawias: wytrzymały polimer
SPECYFIKACJE
Długość: 892 mm
Masa: 0,5 kg

www.glasdon.com

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.

www.glasdon.com

Wózki do
Toalety
dlazbierania
psów odpadów

Kosze na odpady
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Kosze na odpady gastronomiczne

 Pojemnik do segregacji
odpadów bio Nexus® Shuttle
WERSJA STANDARDOWA
• Duży otwór wrzutowy oraz pedał
• Gładkie i łatwe do czyszczenia powierzchnie
• Lekka pokrywa ze spowolnionym systemem zamykania
• Antypoślizgowe, gumowe nóżki
• Regulacja głębokości zbiornika poprzez instalację tacy (model z system
przytrzymywania worków)
• Uchwyty pojemnika wewnętrznego (model z pojemnikiem)
MODEL
Z systemem przytrzymywania worków
Z systemem przytrzymywania worków i 1 tacą
Z pojemnikiem wewnętrznym
WYPOSAŻENIE DODATKOWE
• Standardowe grafiki osadzone w zagłębieniach pokrywy
• Standardowa grafika osadzona w zagłębieniu na pojemniku wewn
• Taśma do przytrzymywania worka (model z pojemnikiem)
• Tarcza A4 z grafiką
• Worki biodegradowalne
• Personalizacja
Model z pojemnikiem wewnętrznym

SPECYFIKACJE
Pojemność:
- model z pojemnikiem: 60 litrów
- model z systemem przytrzymywania worków: m
 aksymalnie 60 litrów
Wysokość: 862 mm
Szerokość: 452 mm
Głębokość: 441 mm
Masa:
- model z pojemnikiem: 8 kg
- model z systemem przytrzymywania worków (wyposażony w jedną
tacę): 5,5 kg
KOLORY STANDARDOWE
Kosz i pojemnik wewnętrzny: szary pastelowy
Pokrywa: zielony, szary pastelowy
Pedał: czarny

Model z systemem przytrymywania worków i 1 tacą
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MATERIAŁY
Kosz, pokrywa i pojemnik wewnętrzny: materiał Durapol™
Pedał: nylon wzmocniony włóknem szklanym
Elementy do przytrzymywania worka: PVC

www.glasdon.com

 Kosz na śmieci Combo™
WERSJA STANDARDOWA
• Wybór pomiędzy modelem z klapą lub
modelem otwartym
• Pierścień do przytrzymywania worków
• System przytrzymywania drzwi
(przytrzymuje otwarte drzwi pod kątem
50° umożliwiając łatwiejsze opróżnienie)

• Symbole wrzutowe białe
• Obracana półka na tace (w modelu
otwartym)
• Zbiornik na resztki napojów (w modelu
otwartym)
• Personalizacja
• Różne opcje mocowania do podłoża

SPECYFIKACJE
Pojemność: 140 litrów
Wysokość: 1 195 mm
Wysokość z półką na tace: 1 234 mm
Szerokość: 595 mm
Głębokość: 606 mm
Masa (model otwarty): 21,4 kg

WYPOSAŻENIE DODATKOWE
• Półka na tace (mocowana na górze
pojemnika)
• Klapa wrzutowa i półka na tace z osłoną
ze stali szlachetnej
• Blokada przed wrzuceniem tacy do
wewnątrz
• Kółka i uchwyt (umieszczony z tyłu)

MATERIAŁY
Pojemnik, drzwiczki i pokrywa: materiał
Durapol™
Półka na tace: materiał Durapol
Pierścień do przytrzymywania worków:
nierdzewna stal szlachetna

KOLORY STANDARDOWE
Czerwony, ciemnoniebieski, jasnoszary,
ciemnozielony, czarny
Dostępny jednokolorowy lub w dowolnej,
dwukolorowej kombinacji

Kosze na odpady gastronomiczne

Model z półką na tace

Model z klapą

www.glasdon.com
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System osłon
Dla sortowania w pojemnikach
na kołach o dużej pojemności,
Glasdon oferuje system osłon,
który może pomieścić kosze
nawet o pojemności do
1 280 litrów.
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WERSJA STANDARDOWA
• Wybór spośród modeli
mieszczących pojmniki na kółkach
do pojemnośći 1 280 litrów
• Łatwo dostępne otwory wrzutowe
• Zadaszenie
• 3-punktowy system zamykania oraz
zamek trójkątny
• Zawias z nierdzewnej stali
szlachetnej
• Solidny uchwyt
• System podtrzymywania drzwi
• Regulowane kółko zamocowane
na drzwiach
• Listwy u podstawy
• Regulowane nóżki
• Sworznie mocujące do
fundamentu betonowego
MATERIAŁY
Rama: materiał Vandalex™
Zadaszenie: materiał Durapol™
Panel: materiał Ecoboard™ (plastik
z odzysku)

System osłon

 Obudowa kontenerów na
śmieci Modus™
WYPOSAŻENIE DODATKOWE
• Panele zaślepiające
• Zamek antywłamaniowy
• System przeciwpożarowy Glasdon
FireSafe™
• Personalizacja
• Różne opcje mocowania do podłoża
SPECYFIKACJE
Modus 770
Pojemność
kontenerów: 600, 660, 770 l
Wysokość: 1 660 mm
Szerokość: 1 614 mm
Głębokość: 923 mm

Modus 1280
1 100, 1 280 l
1 660 mm
1 614 mm
1 257 mm

KOLORY STANDARDOWE
Zadaszenie: szary antracyt
Panel Ecoboard: ciemnoszary
Rama: srebrny
Otwór wrzutowy: czarny
Dostępny również jako system
segregacji odpadów

 System osłon Visage™
WERSJA STANDARDOWA
• Wybór pomiędzy dwu-, trzy- lub
czterostronnymi osłonami
• Osłony mogą zakrywać pojemniki
na kółkach o pojemnośći do
1 280 litrów
• 3-punktowy system zamykania oraz
zamek trójkątny (czterostronna
osłona)
• Przednie drzwi z zawiasem z
nierdzewnej stali szlachetnej oraz
uchwytem (czterostronna osłona)
• Uchwyt (czterostronna osłona)
• Przednie drzwi z systemem
przytrzymywania (czterostronna
osłona)
• Solidne, regulowane kółko
zamocowane na drzwiach
(czterostronna osłona)
• Sworznie mocujące do
fundamentu betonowego

WYPOSAŻENIE DODATKOWE
• Listwy u podstawy
• Zamek antywłamaniowy
(czterostronna osłona)
• Połączenia z materiału Vandalex™
(w celu stworzenia osłon o różnych
kształtach)
• Personalizacja
• Różne opcje mocowania do podłoża
MATERIAŁY
Rama: materiał Vandalex
Panel: materiał Ecoboard™ (plastik z
odzysku)
SPECYFIKACJE
Prosimy o kontakt w celu uzyskania
szczegółów
KOLORY STANDARDOWE
Rama: srebrny
Panel Ecoboard: ciemnoszary
Dostępny również jako system
segregacji odpadów

www.glasdon.com
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Wewnętrzne

kosze na śmieci
Do wyboru mamy stylowe
i
praktyczne
kosze
na
śmieci, wykonane z bardzo
wytrzymałych materiałów, które
zapewnią długą żywotność.
Dostępne w wielu stylach,
kolorach i rozmiarach są
świetnym rozwiązaniem, by
uzupełnić otoczenie.
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WERSJA STANDARDOWA
• Symbole wrzutowe, do wyboru: złoty,
srebrny, czarny albo biały
• Górna część do wyboru: otwarta lub
pokrywa wahadłowa
WYPOSAŻENIE DODATKOWE
• Pojemnik wewnętrzny ze stali
• Zamek
• Mocowanie do ściany
• Zestaw do łączenia pojemników tylnymi
ściankami
• Rama na plakat mocowana z tyłu kosza
• Sworznie mocujące do podłoża
• Personalizacja

Wewnętrzne kosze na śmieci

 K osz na śmieci Envoy™
MATERIAŁY
Pojemnik: materiał Durapol™
Pojemnik wewnętrzny: stal cynkowana
SPECYFIKACJE
Wysokość
standardowa
Pojemność:
- kosza:
110 litrów
- pojemnika
wewn.:
82 litry
Wysokość: 860 mm
Szerokość: 540 mm
Głębokość: 375 mm

Wysokość
biurka
90 litrów
67 litrów
730 mm
540 mm
375 mm

KOLORY STANDARDOWE
Kamień młyński, piaskowiec,
czerwony, ciemnoniebieski, jasnoszary,
ciemnozielony, czarny

 K osze na śmieci do ustawiania w pomieszczeniach
Kosz na śmieci z otworami wrzutowymi

Otwarty kosz na śmieci

WERSJA STANDARDOWA
• Jednoczęściowa popielniczka
chromowana
• Pojemnik wewnętrzny ze stali z
pierścieniem do przytrzymywania
worków

WERSJA STANDARDOWA
• Pierścień chromowany w obszarze
wrzutowym

WYPOSAŻENIE DODATKOWE
• Płytka do gaszenia ognia Firexpire®
• Zaokrąglona pokrywa chromowana
• Personalizacja

Tweed™

Eden™

Kent™

DOSTĘPNE POKRYWY
Wersja standardowa

WYPOSAŻENIE DODATKOWE
• Pojemnik wewnętrzny ze stali z
pierścieniem do przytrzymywania
worków
• Pokrywa wahadłowa chromowana
• Personalizacja
DOSTĘPNE POKRYWY
Wersja standardowa Wyposażenie dodatkowe

Wyposażenie dodatkowe

Jednoczęściowa
Zaokrąglona pokrywa
popielniczka chromowana
chromowana
MATERIAŁY
Osłona zewnętrzna: materiał Durapol™
Pojemnik wewnętrzny: stal cynkowana
Część górna: stal z powłoką chromową

Pierścień chromowany Pokrywa wahadłowa
chromowana
w obszarze wrzutowym

SPECYFIKACJE
Pojemność
- kosza:
- pojemnika wewn.:
Wysokość:
Średnica:

Tweed

Eden

Kent

45 litrów
39 litrów
783 mm
342 mm

33 litry
27,5 litra
691 mm
304 mm

20 litrów
16 litrów
600 mm
259 mm

Cedar™

Rowan™

Poplar™

Elder™

KOLORY STANDARDOWE
Czerwony, ciemnoniebieski*, jasnozielony*,
ciemnozielony*, jasnoszary, żółty, biały*,
czarny
*Niedostępny we wszystkich modelach

Cedar

Rowan

Poplar

Elder

69 litrów
56,5 litra
783 mm
342 mm

48 litrów
38 litrów
691 mm
304 mm

30 litrów
24 litry
600 mm
259 mm

21 litrów
16 litrów
420 mm
259 mm

www.glasdon.com
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Personalizacja,
zestawienie wyposażenia
dodatkowego i dostępnych
opcji mocowania
Dodaj unikalny akcent do
swojego zamówienia dzięki
naszej usłudze personalizacji
- od dodania logo lub herbu
organizacji, aż po pełną grafikę
na koszu. Nasz zespół pomoże
Państwu osiągnąć wymarzony
efekt.
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Wszystkie produkty firmy Glasdon są wytwarzane z materiałów poddawanych surowej kontroli jakości w celu zapewnienia niezmiennie wysokiego
standardu.
W całym katalogu piszemy o następujących materiałach:
Armortec™ jest odporną na korozję warstwą, która daje dodatkową ochronę wielu metalowym komponentom.
Duraplus™ jest specjalnie opracowanym jednokolorowym materiałem plastikowym o wybitnej wytrzymałości na wandalizm. Materiał Duraplus nie
odpryskuje i nie koroduje, można go łatwo czyścić i nigdy nie wymaga ponownego malowania.
Durapol™ jest polietylenem, który przeznaczony jest również do najbardziej ekstremalnych temperatur. Materiał Durapol nie odpryskuje i nie koroduje,
można go łatwo czyścić i nigdy nie wymaga ponownego malowania.
Duratec™ Materiał został stworzony specjalnie do stosowania w pomieszczeniach. Uzupełnieniem jego atrakcyjnego wyglądu jest połączenie twardości,
sztywności i wytrzymałości na zginanie.
Ecoboard™ Rdzeń paneli Ecoboard zawiera materiał recyklingowy, który jest wytwarzany z poużytkowych i poprzemysłowych odpadów. Materiał nie
będzie odpryskiwał ani rdzewiał i nigdy nie będzie wymagał malowania.
Everwood™ to materiał o realistycznym efekcie prawdziwego drewna, który wymaga minimalnego wkładu w konserwację. Jest odporny na wandalizm
i warunki atmosferyczne, nie odbarwia się, nie zniekształca, nie gnije ani nie pęka.
Vandalex™ jest stopem aluminium, który został opracowany w celu uzyskania wysokiego modułu elastyczności, przez co zwiększona jest absorpcja
uderzeń. Twarda, anodyzowana powierzchnia nie koroduje, można ją łatwo czyścić i nigdy nie wymaga ponownego malowania.
Wszystkie produkty firmy Glasdon wyprodukowane z materiałów Durapol, Duraplus, Vandalex oraz z nierdzewnej stali szlachetnej po zakończeniu
okresu użytkowania nadają się do recyklingu.

Personalizacja
PERSONALISATIO
N No. : 100743
.1
CLIENT : Urząd
Miasta Jarosław

Krok 1. Wybieraj z szerokiej gamy produktów i opcji personalizacji, w tym:

DEPARTMENT
: GEAB - Poland
ACCOUNT No
: GMIN-1051
ORDER No : 23369.1
DATE : 02/10/17

Oznakowań, schematy kolorów i motywów dla firm, informacji dla gości, komunikatów kampanii i
zestawów plakatów, które można zmieniać.

DESIGNER : ED
PRODUCT : Retrieve
r

Printed self-adh
esive vinyl

Krok 2. Wybieranie opcji standardowych
Wiele naszych produktów jest oferowanych z opcjonalnym wyposażeniem, takim jak tablica graficzna
A4, grafika recyklingowa, opcje montażu, itp. ... Prosimy wybrać to, co jest odpowiednie dla Państwa
organizacji.

City

JOB TYPE :

LOGO / SYMBOL

PANTONE COLOUR
S:

PERSONALISATION
VISUAL APPROVE
Please sign and
D
return (indicate
any changes
required)
Signature..............

............................

.....................

Date.....................

............................

...

Glasdon Europe
AB
August Barks
Gata
SE-421 32 Västra 25
Frölunda
Szwecja

Krok 3. Szukasz czegoś innego?
Jeśli chcą Państwo, dostosować istniejącą standardową grafikę poprzez zmianę koloru, zmianę symbolu lub dołożenie tekstu, proszę skontaktować się z
Nami, chętnie pomożemy Państwu dopasować grafikę zgodnie z Państwa życzeniem.

Krok 4. Darmowa usługa wizualizacji
Nasz zespół grafików przygotuje następnie wizualizację produktu z wybraną personalizacją, którą możesz przejrzeć i w
razie potrzeby wprowadzić zmiany. Jest to bezpłatna usługa oferowana wszystkim klientom firmy Glasdon.

Krok 5. Aprobata graficzna
Zapewniamy, że końcowy wynik będzie spełniał Państwa wszystkie wymagania. Jeśli jesteście Państwo całkowicie
zadowoleni z wizualnego efektu i zgodziliście się na dodatkowe koszty związane z produkcją, spersonalizujemy i
sfinalizujemy zamówienie.

www.glasdon.com
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Wyposażenie dodatkowe

Popielniczki mocowane do kołpaka
(B) Model okrągły*
(Model Jubilee)

(C) Model okrągły*
(Popielniczka 3-litrowa)

Kolory: szary metaliczny lub złoty

Kolor: szary metaliczny

(D) Model diamentowy
(wyłącznie dla kosza Nexus 200)

(E) Model prostokątny
(wyłącznie dla kosza
Streamline Jubilee)

(F) Model Electra
(wyłącznie dla kosza Electra)

Kolory: szary metaliczny lub złoty

Kolor: szary metaliczny

(A) Model okrągły*

(H) Płytka dziurkowana
popielniczki

(G) Pokrywa z popielniczką

(wyłącznie dla kosza Integro City)

Płytki do gaszenia papierosów

Wszystkie kosze na śmieci wymienione w tabeli na stronie 57 są dostępne opcjonalnie z płytką do gaszenia papierosów.

Dostępnych jest więcej opcji płytek do gasznia papierosów, prosimy o kontakt z naszym biurem sprzedaży w celu uzyskania dalszych informacji.

Popielniczki boczne
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Uniwersalna płytka do
gaszenia papierosów

Kolory: szary metaliczny lub złoty

*Ważna wskazówka dotycząca bezpieczeństwa
Popielniczka mocowana do kołpaka: Aby użytkowanie było
za każdym razem bezpieczne, należy zawsze zwrócić uwagę
na to, aby zostały usunięte potencjalne przeszkody, które
mogłyby uniemożliwić powrót spodu popielniczki do pozycji
całkowicie zamkniętej. System Firexpire® nie jest dostępny dla
koszy na śmieci wyposażonych w jedną z wyżej opisanych
popielniczek.

Kosz na śmieci

Str.

Popielniczka
mocowana do
kołpaka

Centrum

25

A

Community

12

B,C,G

Courbe

26

Electra

22

Evolution

7
8

B, C

Glasdon Jubilee 240

17

B

Integro

38

Integro City

38

Luna

20
6

Metal Guppy

24

Nexus 200

16

Nexus 360

15

Ruban

27

Sherwood

10

Streamline Jubilee

9

Super Trimline 50

32

 Płytka do gaszenia ognia
Firexpire spełnia
wymagania przepisów
w zakresie testowania
i certyfikacji Serwisu
Produktu TÜV.

F

Glasdon Jubilee 110

Mini Plaza

Popielniczka
mocowana
z boku

4

H
B, G
D

E

Super Guppy

13

B, C, G

Topsy 2000

11

B, C, G

Topsy Jubilee

4

B, C, G

Topsy Royale

5

B, C, G

FAZA 1
Płonąca zapałka
zostaje przez
nieuwagę wrzucona
do kosza na śmieci.

FAZA 2
Po trzech sekundach
pojawia się ogień.

FAZA 3
W czasie krótszym
niż minuta płyta
gasząca opada na
otwór zbiornika
wewnętrznego.

FAZA 4
Z powodu braku tlenu
ogień zgasł.

Firexpire jest płytką gaszącą ogień, umocowywaną w górnej części kosza. W przypadku
pojawienia się ognia we wnętrzu kosza płytka zostaje uwolniona przez specjalne urządzenie
wymienne reagujące na wysoką temperaturę. Opadająca płytka zamyka otwór zbiornika
wewnętrznego gasząc ogień poprzez redukcję zawartości tlenu. Urządzenie reagujące na wysoką
temperaturę można wymienić za pomocą śrubokręta. Po wymianie Firexpire jest znowu gotowe
do ponownego użytku.
(Firexpire jest efektywnym i korzystnym cenowo urządzeniem dodatkowym, jednak nie może nigdy
zastąpić podstawowych środków ochrony przeciwpożarowej. Każdy rodzaj przeszkody, która
spowoduje, że płyta nie może opaść, może negatywnie wpłynąć na działanie urządzenia. Ponieważ
Firexpire jest często stosowane w miejscach nienadzorowanych, nieodzowne jest przeprowadzanie
regularnych przeglądów i natychmiastowa wymiana uszkodzonych części.)

 Umiejscowienie Nexus 360,
Modus i Visage

 System przeciwpożarowy
Glasdon FireSafe™

W przypadku modeli Nexus 360, Modus i Visage zalecamy
przeprowadzenie oceny ryzyka w celu określenia
odpowiedniej lokalizacji dla pojemników do zbierania
odpadów. Aby zmniejszyć ryzyko, niektóre organizacje
decydują się umieścić pojemniki w odległości co najmniej
5 metrów od budynków. Wszelkie potencjalne ryzyko
można jeszcze bardziej zmniejszyć, utrzymując system
regularnego opróżniania pojemników. Mogą Państwo
również rozważyć zainstalowanie systemu Glasdon
FireSafe dla pojemnika Nexus 360 i w obudowach Modus.

System przeciwpożarowy Glasdon FireSafe jest automatycznym
systemem do gaszenia ognia, montowanym pod pokrywą
pojemnika.
W przypadku pojawienia się
ognia urządzenie uruchamia
się samoczynnie. Zalecamy
regularne przeglądy w celu
sprawdzenia czy sprzęt
jest gotowy do pracy czy
wymaga wymiany.

Wyposażenie dodatkowe

Popielniczki i płytki do gaszenia papierosów

 Pojemności koszy na śmieci
Większość koszy na śmieci wymienionych w tym katalogu określają dwie pojemności. „Pojemność kosza” to całkowita pojemność, jaką pomieści cały
pojemnik na śmieci, mierzony z perspektywy jego pełnego zapełnienia. „Pojemność pojemnika wewnętrznego” to pojemność, jaką może pomieścić
pojemnik wewnętrzny kosza, mierzony z perspektywy jego pełnego zapełnienia.

www.glasdon.com
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Opcje mocowania

Kosz na śmieci

Str.

Sworznie
mocujące do
bruku

Sworznie mocujące do
fundamentu betonowego

(A)

(B)

Mocowanie
na podłogach
gotowych

System
Ground-Lock™

Obciążenie
zewnętrzne

Dodatkowe
obciążenie
betonowe

Zestaw
wolnostojący

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)

(I)

Więcej informacji o poszczególnych opcjach mocowania na stronie obok.
Admiral

20

4

4

4

4

4

4

4

x

Ashguard

36

4 w zestawie

4 w zestawie

4

x

x

x

x

x

Ashguard SG

37

4 w zestawie

4 w zestawie

4

x

x

4

x

4

Auto-Mate

19

4

4

4

4

4

4

4

x

Centrum

25

4

4 w zestawie

4

x

x

x

x

x

Combo

49

4

4

4

x

x

x

4

x

Combo Delta

18

4 w zestawie

4 w zestawie

x

x

x

x

4

x

Community

12

4

4

4

4

4

4

4

x

Courbe

26

4 w zestawie

4 w zestawie

4

x

x

x

x

4

Electra

22

4

4

4

x

x

x

x

4

Electra Curve

23

4

4

4

x

x

x

x

4

Evolution

7

4

4

4

4

4

4

x

x

Froggo

29

4

4

4

4

4

x

x

x

Glasdon Jubilee 110

8

4

4

4

4

4*

x

4

x

Glasdon Jubilee 240

17

4

x

4

x

x

x

4

x

Integro

38

4

4

4

x

x

x

4

x

Integro City

38

4

4

4

x

4

x

x

x

Luna

20

4

4

4

x

x

x

x

x

Metal Guppy

24

4

4

4

4

4

4

4

x

Mini Plaza

6

4

4

4

4

x

4

4

x

Modus

51

x

4 w zestawie

4

x

x

x

x

x

Nexus City 140

14

x

4

4

x

x

x

4

x

Nexus City 240

14

x

4

4

x

x

x

4

x

Nexus 200

16

4 w zestawie

4 w zestawie

4

x

x

x

4

x

Nexus 360

15

4 w zestawie

4 w zestawie

4

x

x

x

x

x

Ruban

27

4 w zestawie

4 w zestawie

4

x

x

x

x

4

Sherwood

10

4

4

4

4

4

4

x

x

Splash

29

4

4

4

4

4

x

4

x

Streamline Jubilee

9

4

4

4

x

x

x

4

x

Super Guppy

13

4

4

4

4

4

4

4

x

TidyBear

29

4

4

4

x

x

x

x

x

Topsy 2000

11

4

4

4

4

4

4

4

x

Topsy Jubilee

4

4

4

4

4

4

4

4

x

Topsy Royale

5

4

4

4

4

4

4

4

x

Visage

51

x

4 w zestawie

4

x

x

x

x

x

Chodnik
brukowy

Istniejący fundament
betonowy lub podłoże
betonowe osadzone na
miękkim podłożu

Rodzaj podłoża

4 Wyposażenie dodatkowe

58

Betonowane
zakotwienie
(regulowana głębokość)

www.glasdon.com

Fundament betonowy

Tylko podłoże
miękkie
(ziemia, trawnik)

Odpowiedni na równym podłożu

Wewnętrzne
podłogi
marmurowe lub
drewniane

X Wyposażenie niedostępne 4* Cokół można wypełnić piaskiem
Nastepujące kosze na śmieci nadają się do zabetonowania (H): Admiral, Community, Integro, Super Guppy, Topsy Royale i Topsy 2000.

4 w zestawie Wyposażenie dostarczane z modelem standardowym

Mocowanie do słupka

Fido 25

42

4

Słupek z systemem
Ground Lock
4

Metalowy Fido 35 i 50

42

4

Retriever 35

41

Retriever City
Retriever City - Dozownik na worki
Super Trimline 50

4

Adapter do
lampy ulicznej
4

4

4

x

4

4

4

4

4

4

40

4

4

x

x

4

41

4

4

4

x

4

32

4

4

4

4

4

Przedłużony słupek

Mocowanie do ściany
4

Trimline 25 bez pokrywy

33

4

4

4

4

4

Trimline 25 z pokrywą
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C) Concrete-in Anchor
(Adjustable Depth)

A,B) Ground Fixing Bolts

E) Ground-Lock™ System

GROUND-LOCK system is a versatile fixing
use where bins may bekoszy
removed naGlasdon
Dostępne opcjeForand
mocowania
śmieci
system for securing hooded, open-topped and
later re-sited. Flush ground

For fixing bins into existing concrete
foundations or paving slabs.

(A+B) Sworznie mocujące
Inside
Dno
koszabase
na
of bin
śmieci

D) Flush Ground Fixing

Sworzeń

Ground bolt

ground.
Quick and easy to install,(E)
without
(D) Mocowanie na podłogach
gotowych
System Ground-Lock™
excavating or concreting, the system has a unique

System
kotwienia
w podłożu
‘remove and resite’ locking
feature,
so bins
can beGround-Lock firmy Glasdon pozwala
relocated. GROUND-LOCK
system
also i pieniądze: instaluje się go szybko i
zaoszczędzić
czas,is wysiłek
vandal-resistant, the secure
keeps lub
waste
in
łatwositing
na miękkim
nieutwardzonym
podłożu bez wykopów i
its place. (GROUND-LOCK
system fixing
tool jest permanentne i działa tak długo,
betonowania.
Zakotwienie
required.
One
tool
supplied
free
with
every
3
Sworznie
mocujące
Removable
dopóki hak oporowy kotwy w podłożu jest aktywowany. Hak oporowy
GROUND-LOCK systems ordered.)
threaded studs

Removable
threaded studs
Pavement
orBeton
concrete

post-mounted litter bins in ‘soft’ or unsurfaced

fixing means that there is no trip
hazard from protruding objects
above ground level.

(C) Betonowane zakotwienie
(regulowana głębokość)

można jednak dezaktywować, jeżeli kosz na śmieci ma zostać
przeniesiony w inne miejsce.

Sworznie mocujące

Opcje mocowania

Str.

Kosz na śmieci

Ground
Concrete-in
Anchor

Ground

Concrete

Ground

PodłożeFlush Ground Beton

Concrete

Podłoże

Fixing Device

Podłoże

Kotwa
metalowa

Externalzewnętrzne
Ballast
(F)F)Obciążenie

G) Internal Ballast

Ołowiany cokół to idealne rozwiązanie dla klientów,
The weighted plinth is ideal for customers
którzy
chcą bezpiecznie umieścić kosz bez konieczności
who wish to site a bin securely without the
wykonywania
robót ziemnychor
bądź
sytuacji,
gdy
need for groundworks
forwuse
where
sworznie
mocujące
niewould
są odpowiednie
do podłoża.
ground
fixings
not be suitable.

Beton

H) Concreting-in
Kotwa zabetonowana w podłożu ma górną stronę

cokołu na tej samej wysokości co powierzchnia
Litter
bin installed
podłoża. Ta metoda jest przydatna przede
wszystkim
with GROUND-LOCK
wtedy, gdy kosz na śmieci ma zostać przeniesiony.

Drążek
gwintowany

system.

(G) Dodatkowe obciążenie betonowe

(H) Zabetonowanie

Internal view of litter

binna
showing
bolt fixing
Kosz
śmieci mocowany
za
to GROUND-LOCK
pomocą
systemu Ground-Lock
system.

Widok wnętrza kosza na śmieci
z odwzorowaniem sworzni
mocujących

I) Free Standing Base
(I) Zestaw wolnostojący
Zestaw wolnostojący do miejsc, w których mocowanie do gruntu jest

Concrete
or Sand

For use where ground
fixings would
not bewolnostojąca jest idealna do zastosowania
nieodpowiednie.
Podstawa
suitable. The Free Standing Base is ideal for use in
we wnętrzach z podłogami marmurowymi lub drewnianymi.
internal applications such as marble floors and
Dno kosza
wooden floors.
Podstawa

Bin set into
concrete foundation
Concrete

GroundBeton

Obciążenie

Base
Ground
Beton

Podłoże

Mocowanie do ściany

Wsporniki
i śruby

Mocowanie do słupka

Dodatkowo do wsporników do montażu potrzebny
jest zestaw opasek uciskowych (dostepny osobno).

Wspornik
Słupek

Ściana

Kosz na śmieci jest przenoszony w fundamencie
betonowym.

Słupek z systemem
Ground-Lock™
Więcej szczegółów rys. (E)

Opaska
Słupek
Podłoże

Wsporniki
i śruby

Wspornik

Opaska

System
Ground-Lock

Bin Body

Podłoże

Przedłużony słupek
Bezpieczny,
permanentny
sposób
mocowania pod
powierzchnią,
dostepny dla
koszy z serii
Przedłużony
Super Trimline 50
słupek
oraz Retriever.
Podłoże
Beton

Podłoże

Floor

Specjalistyczny adapter do lampy ulicznej
Opaska

Kosz

Wspornik
Opaska

Dostosowuje się do
zmiennej średnicy słupa
lampy ulicznej. Pozwala
na zamocowanie kosza
z daleka od skrzynki
elektrycznej lampy.
Mocowanie dostępne z
koszami z serii
Super Trimline 50 oraz
Retriever.
Z wyjątkowo
wytrzymałą powłoką
Armortec™

www.glasdon.com
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Glasdon U.K. Limited

Glasdon International Limited

Glasdon, Inc.

Preston New Road
BLACKPOOL
Lancashire
FY4 4UL

Innovation and Export Centre
Preston New Road
BLACKPOOL
Lancashire
FY4 4UY
United Kingdom

5200D Anthony Road
Sandston
VA 23150

Tel:
+44 1253 600435
E-mail: sales@glasdon.com
Web: www.glasdon.com

E-mail: info@glasdon.com
Web: www.glasdon.com

Tel:
Fax:

+44 (0)1253 695931
+44 (0)1253 761348

(01253) 600410
(01253) 792558

E-mail: sales@glasdon-uk.co.uk
Web: www.glasdon.com

ail: group@glasdon.com
: www.glasdon.com
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Glasdon Europe Sarl

Glasdon Europe Sarl

Glasdon Europe Sarl

Parc du Buisson
2 rue des Verts Prés
CS 12048
59702 Marcq en Baroeul cedex
FRANCE

Parc du Buisson
2 rue des Verts Prés
CS 12048
59702 Marcq en Baroeul cedex
FRANCIA

Parc du Buisson
2 rue des Verts Prés
CS 12048
59702 Marcq en Baroeul cedex
FRANCE

Tél:
Fax:

Tel:
Fax:

Tél :
Fax :

03 20 26 25 24
03 20 24 65 47

Tél:
Fax:

02/502.00.00
02/502.10.10

03 20 26 25 24
03 20 24 65 47

E-mail: info@glasdon-europe.com
Web: www.glasdon.com

900 36 10 12 (Ilamada gratuita)
900 36 10 13 (Ilamada gratuita)

E-mail: info@glasdon-europe.com
Web: www.glasdon.com

E-mail: info@glasdon-europe.com
Web: www.glasdon.com
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Glasdon Europe Sarl
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Glasdon Europe AB

Parc du Buisson
2 rue des Verts Prés
CS 12048
59702 Marcq en Baroeul cedex
FRANKRIJK

August Barks Gata 25
SE-421 32 Västra Frölunda
Schweden

August Barks Gata 25
SE-421 32 Västra Frölunda
Szwecja

Telefon:
Telefax:
Tel:
02/502.00.00
E-mail:
, Admiral, Armortec, Ashguard, Ashguard
Ashmount, Ashmount SG, Auto-Mate, Cedar, Centrum, Combo, Combo
Delta,
Fax: SG,02/502.10.10
Web:

02/502.00.00
02/502.10.10

Sales Inquiries: 1-855-USGLASDON
General Inquiries: 804-726-3777
Fax: 804-726-3778

0221 / 8282 9050
0221 / 8282 9067

Telefon: 22 307 14 58
Telefaks: 22 307 19 37

buero@glasdon.com
www.glasdon.com

E-mail:
Web:

Community, Courbe, Duraplus, Durapol, Duratec, Ecoboard, Eden, Elder, Electra, Envoy, Everwood, Evolution, Fido 25, Firexpire, Froggo, Glasdon
E-mail: info@glasdon-europe.com
ail: info@glasdon-europe.com
FireSafe, Glasdon Jubilee, Grafitix, Ground-Lock, Web:
Integro, Integro
City, Kent, Litta-Pikka, Luna, Metal Guppy, Metalowy Fido 35, Metalowy Fido 50,
www.glasdon.com
: www.glasdon.com
Mini Plaza, Modus, Nexus, Orbis, Poplar, Retriever 35, Retriever City, Rowan, Ruban, Screen Clean Station, Sherwood, Skipper, SmokeGuard, SpaceLiner, Splash, Streamline Jubilee, Super Guppy, Super Trimline 50, TidyBear, Topsy, Topsy Jubilee, Topsy Royale, Trimline 25, Tweed, Vandalex i
Visage są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do Glasdon Group i jej oddziałów w Wielkiej Brytanii i
innych krajach.
Glasdon Manufacturing Limited
Poulton Business Park
Poulton-le-Fylde
Lancashire
FY6 8JW
Tel: (01253) 891131
Fax: (01253) 891923
e-mail: sales@glasdon-manufacturing.co.uk
web: www.glasdon.com

G SAFETY

Glasdon U.K. Limited
Preston New Road
BLACKPOOL
Lancashire
FY4 4UL
Tel: (01253) 600410
Fax: (01253) 792558
e-mail: sales@glasdon-uk.co.uk
web: www.glasdon.com

LG REC &AMM

Glasdon U.K. Limited
Local Government Division
Preston New Road
BLACKPOOL
Lancashire
FY4 4UL
Tel: (01253) 600411
Fax: (01253) 792558
e-mail: lg@glasdon-uk.co.uk
web: www.glasdon.com

SE

Glasdon U.K. Limited
Retail and Leisure Division
Preston New Road
BLACKPOOL
Lancashire
FY4 4UL
Tel: (01253) 600413
Fax: (01253) 792558
e-mail: rl@glasdon-uk.co.uk
web: www.glasdon.com

Glasdon U.K. Limited
General Services Division
Preston New Road
BLACKPOOL
Lancashire
FY4 4UL
Tel: (01253) 600412
Fax: (01253) 792558
e-mail: gs@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) 600415
Fax: (01253) 792558
e-mail: lg@glasdon-uk.co.uk
web: www.glasdon.com

biuro@glasdon.com
www.glasdon.com

Glasdon U.K. Limited
Local Government Division
Preston New Road
BLACKPOOL
Lancashire
FY4 4UL
Tel: (01253) 600417
Fax: (01253) 792558
e-mail: lg@glasdon-uk.co.uk
web: www.glasdon.com
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GLASDON Group Limited jest pracodawcą gwarantującym równość szans.
Glasdon U.K. Limited
Industrial and Commercial Division
Preston New Road
BLACKPOOL
Lancashire
FY4 4UL
Tel: (01253) 600414
Fax: (01253) 792558
e-mail: ic@glasdon-uk.co.uk
web: www.glasdon.com
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