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Kosze na śmieci

KOSZE NA ŚMIECI
Oferujemy szeroki asortyment koszy na śmieci w różnym zakresie 
cenowym, aby pomóc Państwu znaleźć dokładnie to, czego Państwo 
potrzebują. Wiele naszych wewnętrznych i zewnętrznych koszy na śmieci 
zaprojektowano również z myślą o personalizacji, dlatego dodanie loga 
firmy, czy też wybranie niestandardowego koloru nie stanowi dla nas 
problemu.

Kosz na śmieci Centrum™ Kosz na śmieci Electra™ Curve 60
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Kosze na śmieci

Kosz na śmieci Mini Plaza® Kosz na śmieci Topsy Royale™ 

Kosz na śmieci Electra™ 60

Kosz na śmieci Evolution™
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Kosze na śmieci

Kosz na śmieci Topsy™ 2000 Kosz na śmieci Sherwood™ model z 
pokrywą

Kosz na śmieci Glasdon Jubilee™ 110

Kosz na śmieci Topsy Jubilee™
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Kosze na śmieci

NOWOŚĆ Kosz na śmieci Elipsa™ Kosz na śmieci Tweed™

Kosz na śmieci Envoy™ 110

Kosz na śmieci Super Trimline 50™

NOWOŚĆ
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Dziecięce kosze na śmieci i siedziska

DZIECIĘCE KOSZE NA ŚMIECI I 
SIEDZISKA
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.

 Kosz na śmieci TidyBear™ Kosz na śmieci Froggo™ Kosz na śmieci Splash™

Siedzisko dla dzieci Munchy™
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System osłon

SYSTEM OSŁON 
Dla sortowania w pojemnikach na kołach o dużej pojemności, Glasdon oferuje 
system osłon, który może pomieścić kosze nawet o pojemności do 1280 litrów.

System osłon Visage™  Obudowa na pojemnik na kółkach Glasdon Jubilee™ 240

Obudowa kontenerów na śmieci Modus™
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Pojemniki do segregacji

POJEMNIKI DO SEGREGACJI
Produkujemy szeroką gamę pojemników do segregacji zarówno do 
wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków o różnych rozmiarach i stylach. Dzięki 
różnorodnym otworom wrzutowym i grafikom dostępnym dla różnych frakcji 
odpadów, mogą Państwo łatwo stworzyć własną stację do segregacji.

Pojemnik do segregacji Nexus® Evolution Quattro Pojemnik do segregacji baterii C-Thru™ 10

Pojemniki do segregacji Electra™ 170 Trio

Pojemniki do segregacji Nexus® 30
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Pojemniki do segregacji

Pojemnik do segregacji Electra™ Curve 60Pojemniki do segregacji Eco Nexus®

NOWOŚĆ Pojemnik do segregacji Nexus® Style Duo

Pojemniki do segregacji Nexus® 100

NOWOŚĆ
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Pojemniki do segregacji

Pojemniki do segregacji Topsy™ 2000

 Pojemniki do segregacji Nexus® 360

Pojemnik do segregacji Nexus® Evolution City Trio
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Rozwiązania dotyczące recyklingu kubków

ROZWIĄZANIA DOTYCZĄCE RECYKLINGU 
KUBKÓW  
Pomożemy Państwu wdrożyć skuteczny program segregacji kubków, dzięki naszej 
ofercie wielofunkcyjnych rozwiązań. Mogą one zwiększyć współczynnik segregacji 
oraz pomogą Państwu zaoszczędzić na wywozie odpadów.

Stacja modułowa do segregacji kubków Nexus® EvolutionPojemnik do segregacji kubków  
Eco Nexus®

Pojemnik do segregacji kubków oraz odpadów zmieszanych Nexus® 100 Duo

Pojemnik do segregacji kubków 
Electra™ 85
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Kosze na odpady gastronomiczne

Kosz na śmieci Combo Delta™

KOSZE NA ODPADY GASTRONOMICZNE 
Pojemniki przeznaczone specjalnie dla branży gastronomicznej idealnie nadają się do każdego 
miejsca, w którym żywność jest przygotowywana lub spożywana. Dzięki opcjom, takim jak 
łatwe w użyciu pedały i duże otwory, usuwanie odpadów żywnościowych jest higieniczne i nie 
wymaga wysiłku.

Pojemnik do segregacji odpadów bio Nexus® Shuttle Kosz na śmieci Combo™ z przednią półką na tace

Kosz na śmieci Combo™ z półką na tace
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Wózek do zbierania odpadów Space-Liner™ 200LWózek do zbierania odpadów Skipper™

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

Chwytak Litta-Pikka™

Wózki do zbierania odpadów
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Siedziska

SIEDZISKA
Nasza oferta obejmuje tradycyjne oraz współczesne siedziska, które są łatwe w 
utrzymaniu, odporne na warunki atmosferyczne i wandalizm, dzięki czemu nadają się 
do użytku zarówno do wewnątrz, jak i na zewnątrz.

Ławka Lowther™ Ławka Phoenix™

 Ławka Alturo™
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Siedziska

Stół piknikowy Pembridge™ Stół piknikowy Clifton™

Stół piknikowy Bowland™
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POPIELNICE
W naszej ofercie popielnic oferujemy wolnostojące bądź naścienne 
popielniczki. Dostarczamy również kosze na śmieci i papierosy z 
oddzielnymi wkładkami, które zapewniają bezpieczniejszą zbiórkę 
odpadów tytoniowych.

Kosz/Popielniczka Integro City™ oraz Popielniczka wisząca Ashmount SG™

Popielniczka stojąca Ashguard™

Popielniczka stojąca Ashguard SG™ Popielniczka wisząca Ashmount™ 3L

Popielnice
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https://pl.glasdon.com/kosze-na-smieci/popielniczki/popielniczka-wiszaca-Ashmount-tm-3-l/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=gw346
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Zadaszenie ścienne Eclipse™Wiata Modus™

Wiaty dla palaczy

WIATY DLA PALACZY
Wiata Modus™ to stylowe i ekonomiczne schronienie mające wiele zastosowań. 
Zadaszenie ścienne Eclipse zapewnia ochronę na zewnątrz. Ta montowana na 
ścianie osłona ma zaokrągloną konstrukcję, dzięki której Eclipse radzi sobie w 
trudnych warunkach pogodowych i jest idealna do osłaniania bankomatów, 
przejść i miejsc dla palących.

https://pl.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=logo-link&utm_campaign=gw346
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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.

Toaleta dla psów Retriever City™Dozownik na worki Retriever City™ Toaleta dla psów Fido 25™

Toalety dla psów

https://pl.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=logo-link&utm_campaign=gw346
https://pl.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=text-link&utm_campaign=gw346
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https://pl.glasdon.com/kosze-na-smieci/dla-psow/toaleta-dla-psow-retriever-city-tm/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=gw346


www.glasdon.com 19

Sprzęt bezpieczeństwa wodnego

SPRZĘT BEZPIECZEŃSTWA  
WODNEGO
Nasz asortyment ratunkowego sprzętu wodnego 
obejmuje koła ratunkowe 600 oraz 750mm 
wraz z linami do rzucania o długości 30m i 
50m, boje ratunkowe B-Line™ i urządzenia do 
przechowywania sprzętu. Nasz sprzęt został 
zaprojektowany przez specjalistów Glasdon i 
poddany rygorystycznym testom, aby zapewnić 
spokój i bezpieczeństwo.

Boja ratunkowa B-Line™ Osłona koła ratunkowego Guardian™Koła ratunkowe

600mm

750mm

https://pl.glasdon.com/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=logo-link&utm_campaign=gw346
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Stosuj recykling!
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SŁUPKI
Nasz asortyment obejmuje szeroką gamę słupków drogowych i pachołków sygnalizacyjnych, 
związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego lub do zastosowania jako ograniczniki 
parkowania. Wiele z naszych pachołków jest dostępnych w wersji elastycznej, wykonanej z 
materiału umożliwiającego ich najechanie.

Słupek Glasdon Manchester™

Słupek Buffer™  Pachołek Infomaster™

PERSONALIZACJA
Oferujemy Państwu bezpłatną, 
wewnętrzną usługę 
personalizacji, aby pomóc 
ocenić jak produkt będzie 
wyglądał z logo Państwa firmy. 
Wybierz spośród szerokiej 
gamy produktów i opcji 
personalizowania produktu, 
takich jak:

• Kosze na śmieci i kosze do recyklingu – oznaczenie 
marki, korporacyjne schematy kolorów, dostosowane 
do potrzeb rodzaje odpadów, komunikaty kampanii i 
łatwe do wymiany zestawy plakatów.

• Sprzęt bezpieczeństwa wodnego – lokalne dane 
awaryjne i identyfikacyjne, oznaczenie marki.

• Słupki – oznakowanie marki, koordynacja kolorystyczna, 
oznaczenia tras rowerowych i 
pieszych, tablice.

www.glasdon.com

zapytania@glasdon.com
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