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Topsy™ 2000 z popielniczką

Nowoczesny kosz na śmieci Topsy 2000 został 

tak zaprojektowany, aby można go było opróżnić 

szybko i bez uciążliwego podnoszenia. 

Kosze na śmieci

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. 
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Centrum™

Kosz na śmieci 

Centrum jest 

idealnym 

rozwiązaniem dla 

różnorodnego, 

nowoczesnego 

otoczenia 

zewnętrznego.

https://pl.glasdon.com/kosze-na-smieci/na-zewnatrz/kosz-na-smieci-electra-tm-60/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=gw059
https://pl.glasdon.com/kosze-na-smieci/na-zewnatrz/kosz-na-smieci-centrum/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=gw059
https://pl.glasdon.com/kosze-na-smieci/na-zewnatrz/kosz-na-smieci-topsy-tm-2000/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=gw059
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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. 

Evolution™

Eliptyczny kształt i wyprofi lowana 

pokrywa nadają koszowi formę 

odporną na wandalizm, a wzmocnione 

drzwiczki mocny i solidny wygląd.

www.glasdon.com

Topsy Jubilee™

Topsy Jubilee jest koszem na śmieci w stylu wiktoriańskim, 

wykonanym z materiału Durapol™, o stylowej strukturze 

powierzchni. Dostępny jest z różnymi opcjami mocowania, 

oferując elastyczność w wyborze instalacji.

https://pl.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=text-link&utm_campaign=gw059
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Nexus® 100

Nexus 100 to stylowy i nowoczesny pojemnik, zaprojektowany specjalnie   

do łatwej segregacji i utylizacji surowców wtórnych.

Nexus 50

Pojemniki należące do asortymentu produktów 

Nexus 50 mają pojemność 50 litrów. System 

segregacji odpadów umożliwia prostą 

segregację i utylizację surowców wtórnych.

Eco Nexus

Ekonomiczne pojemniki 

do recyklingu Eco 

Nexus są dostępne w 

dwóch rozmiarach: 60 

lub 85 litrów. Pojemniki 

zabierają niewiele 

miejca, pozwalając na 

dowolność wyboru 

miejsca ustawiania.

Systemy segregacji odpadów

https://pl.glasdon.com/pojemniki-do-segregacji-odpadow/do-wewnatrz/eco-nexus/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=gw059
https://pl.glasdon.com/pojemniki-do-segregacji-odpadow/do-wewnatrz/nexus-100/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=gw059
https://pl.glasdon.com/pojemniki-do-segregacji-odpadow/do-wewnatrz/nexus-50/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=gw059
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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.

Visage™

System osłon Visage jest 

idealny do ukrywania 

pojemników do 

recyklingu w miejscach 

wymagających 

kontenerów o wysokiej 

pojemności. 

www.glasdon.com

Nexus 200

Nexus 200 jest 

nowoczesnym 

pojemnikiem 

wyposażonym w dwa 

zbiorniki. Czytelne 

grafi ki widoczne są 

z każdej strony, co 

umożliwia bardziej 

skuteczną segregację 

odpadów. 
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Combo Delta™

Combo Delta oferuje pojemność 140 litrów, duży i łatwy w 

użyciu otwór wrzutowy oraz cel grafi czny, zachęcający do 

odpowiedniego korzystania.

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.

https://pl.glasdon.com/kosze-na-smieci/dla-gastronomii/kosz-na-smieci-combo-tm-z-polka-na-tace/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=gw059
https://pl.glasdon.com/kosze-na-smieci/dla-gastronomii/pojemniki-do-segregacji-odpadow-bio-nexus-shuttle/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=gw059
https://pl.glasdon.com/kosze-na-smieci/dla-gastronomii/kosz-na-smieci-combo-delta-tm/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=gw059
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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.

www.glasdon.com 7

Produkty związane z paleniem

https://pl.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=text-link&utm_campaign=gw059
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88

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 

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.
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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. 

Potykacz reklamowy

https://pl.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=text-link&utm_campaign=gw059
https://pl.glasdon.com/gablota-wystawowa-potykacz-reklamowy/advocate-potykacz-reklamowy/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=gw059
https://pl.glasdon.com/advocate-nascienna-rama-na-plakat-soi/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=gw059


10

Alturo™

Alturo to stylowa oraz 

przystępna cenowo 

ławka w asortymencie 

metalowych siedzień. 

Odporna na akty 

wandalizmu, doskonale 

nadaje się do miejsc 

w nowoczesnym, jak i 

tradycyjnym stylu.

Fusion™

Ławka oraz siedzienie Fusion wykonane są z mocnego i 

odpornego materiału Vandalex™. Występują w wersji czarnej, 

srebrnej lub z realistycznym efektem prawdziwego drewna. 

Siedziska

Venturo™

Venturo to stylowa oraz 

przystępna cenowo ławka w 

asortymencie metalowych 

siedzień. Dwa zintegrowane 

boczne podłokietniki dodają 

siedzeniom stylu.

https://pl.glasdon.com/siedziska/lawki-metalowe/lawka-alturo-tm/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=gw059
https://pl.glasdon.com/siedziska/lawki-metalowe/lawka-bez-oparcia-fusion-tm/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=gw059
https://pl.glasdon.com/siedziska/lawki-metalowe/lawka-venturo-tm/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=gw059
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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.

Glasdon Manchester™

Glasdon Manchester dostępny jest w 

standardowej, sztywnej wersji lub jako model 

elastyczny, wraz z wyborem spośród dwóch 

opcji mocowania.

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.
www.glasdon.com

Pachołki i słupki drogowe 

https://pl.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=text-link&utm_campaign=gw059
https://pl.glasdon.com/pacholki-i-slupki-drogowe/slupki-miejski/pacholek-infomaster-tm/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=gw059
https://pl.glasdon.com/pacholki-i-slupki-drogowe/slupki-miejski/slupek-glasdon-manchester-tm/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=gw059
https://pl.glasdon.com/pacholki-i-slupki-drogowe/slupki-miejski/slupek-buffer-tm/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=gw059


Slimline™ 160L

Dzięki wąskiemu i kompaktowemu 

kształtowi, pojemnik Slimline idealnie 

nadaje się do ustawienia na chodnikach, 

małych placach i w obszarach 

wejściowych.

Personalizacja

 

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

telefon, laptop, tablet
Nexus 360

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. 

22 307 14 58

biuro@glasdon.com

www.glasdon.comSprzęt zabezpieczenia 
zimowego

PL/17/023
GW059/73ED

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

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

© Glasdon 01/2021. 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.
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Glasdon Europe SARL

Parc du Buisson 
2 rue des Verts Prés 
CS 12048 
59702 Marcq en Baroeul Cedex 
FRANCJA

Telefon: 22 307 14 58
E-mail: biuro@glasdon.com
Web: www.glasdon.com
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