Návrhy pro čistší, bezpečnější
a udržitelnější prostředí

Odpadkové koše

Odpadkové koše
Nabízíme široký výběr odpadkových košů pro všechny rozpočty,
které vám pomohou najít přesně to, co potřebujete. Mnohé z našich
vnitřních a venkovních odpadkových košů byly navrženy s ohledem
na přizpůsobení. Pokud tedy chcete přidat logo společnosti nebo
prozkoumat nestandardní možnosti barev, není to vůbec žádný
problém.

Odpadkový koš Mini Plaza®
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Odpadkový koš Topsy Jubilee™

Odpadkové koše

NOVÝ

Odpadkový koš Glasdon Jubilee™ 110 L

NOVÝ Odpadkový koš Elipsa™

Odpadkový koš Topsy Royale™

Odpadkový koš Sherwood™ s víkem
www.glasdon.com
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Odpadkové koše

Odpadkový koš Centrum™

Odpadkový koš Electra™ Curve 60 L
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Odpadkový koš Electra™ 60 L

Odpadkové koše

Odpadkový koš Evolution™
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Odpadkový koš Topsy™ 2000

Odpadkový koš Envoy™ 110 L

Odpadkový koš Tweed™
www.glasdon.com
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Inovativní odpadkové koše

Inovativní odpadkové
koše
Vyrábíme řadu inovativních produktů, ideálních
pro vnitřní i venkovní prostory, jako například
hřiště, školy a školky. Používání jasných barev
podněcuje interakci a vzdělává děti o důležitosti
sběru odpadu.

Dětská lavička Munchy™

Dětské odpadkové koše TidyBear™
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Dětské odpadkové koše Froggo™

Dětské odpadkové koše Splash™

Průmyslové soustavy kontejnerů

Průmyslové soustavy kontejnerů
Pro organizace s velkokapacitními kontejnery má Glasdon na výběr
buď přizpůsobení, které vyhovují vašim potřebám, nebo kontejnery na
kolech s uzavíratelným vrchem, které pojmou až 1280 litrů.

Přístřešek pro kontejnery na tříděný odpad Visage™

Přístřešek pro kontejnery na tříděný odpad Visage™

Přístřešek Modus™
www.glasdon.com
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Recyklační koše

Recyklační koše
Vyrábíme široký sortiment vnitřních a venkovních recyklačních košů
v různých kapacitách a stylech. Můžete si tak snadno vytvořit vlastní
recyklační stanici kombinováním různých otvorů a grafik pro odlišné
toky odpadů.

NOVÝ

Recyklační koš Nexus® 50 L

NOVÝ Recyklační koš Nexus® Style
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Recyklační koš Nexus® 100 L

Nexus® Evolution 160 L na tříděný odpad

Sběrná nádoba C-Thru™
10 L na použité baterie

Recyklační koše

NOVÝ

Odpadkový koš Topsy™ 2000

Kryt na popelnice Nexus® 360 L

NOVÝ Nexus® Evolution City na tříděný odpad
www.glasdon.com
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Řešení pro recyklaci kelímků

Řešení pro recyklaci kelímků
Můžeme vám pomoci s implementací efektivního programu na recyklaci kelímků s naší
řadou specializovaných a víceúčelových řešení, která vám pomohou zvýšit míru recyklace
vašich kelímků a ušetří tak peníze za sběr odpadu.

Recyklační koš na kelímky Eco Nexus® 85 L

Recyklační stanice kelímků Nexus® Evolution
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Centrum™, zásobník na
kelímky

Recyklační stanice na kelímky Nexus® 100 Duo

Odpadkové koše na catering

Odpadkové koše na catering
Tyto koše na odpad jsou určeny pro gastronomické účely a jsou ideální pro všechny
oblasti, kde je jídlo připravováno nebo spotřebováváno. S možnostmi pedálů k
otevření nebo zvětšených otvorů na odpad, je likvidace potravinového odpadu
hygienická a bez námahy.

Odpadkový koš Combo Delta™

Odpadkový koš Nexus® Shuttle na bioodpad

Odpadkový koš Combo™ s držákem na pytle
www.glasdon.com
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Cigaretové koše pro kontrolu kouření

Cigaretové koše pro kontrolu kouření
V rámci naší kolekce košů nabízíme volně stojící nebo nástěnné popelníky. Dodáváme také
odpadkové koše na cigarety se samostatnými zásobníky pro bezpečnější sběr jak kuřáckého, tak
nekuřáckého odpadu.

Odpadkový koš s popelníkem Integro City™
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Modus™ přístřešek pro kuřáky

Stojanový popelník Ashguard™

Cigaretové koše pro kontrolu kouření

Nástěnný popelník Ashmount™ 3L

Nástěnný popelník Ashmount™ 1.5L

Stojanový popelník Ashguard SG™

Odpadkový koš s popelníkem Integro™

Nástěnný popelník Ashmount SG™
www.glasdon.com
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Možnosti posezení

Možnosti posezení
Naše nabídka tradičních a moderních posezení je nenáročná
na údržbu, odolná proti povětrnostním vlivům a vandalismu,
což činí posezení vhodné pro vnitřní i venkovní použití.

Lavička Alturo™ s opěradlem

Lavička Lowther™ s opěradlem
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Piknikový stůl Pembridge™

Piknikový stůl Bowland™

Patníky

Patníky
Náš sortiment zahrnuje širokou škálu patníků a značek nesoucích
patky pro bezpečnost silničního provozu, nebo jako vymezovače pro
identifikaci parkovacích omezení. Mnohé z našich patníků jsou k dispozici
s možností retroreflexe.

Patník Glenwood™

Patník Infomaster™

Patník Buffer™

Patník Glasdon Manchester™
www.glasdon.com
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Sběr odpadků

Sběr odpadků
Naše víceúčelové čistící a servisní vozíky lze
použít pro sběr odpadu, separaci různých
toků odpadu a jako přepravní zařízení,
které pomáhají při účinném čištění
ulic v blízkosti nákupních
center, městských center
nebo rušných oblastí pro
chodce.
Sběrač odpadků Litta-Pikka™

Venkovní úklidový vozík Skipper™
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Venkovní úklidový vozík Space-Liner™ 100 L

Odpadkové koše pro psí odpad

Odpadkové koše pro psí odpad
Abychom pomohli udržet chodníky a venkovní prostory bez psího odpadu,
vyrábíme řadu košů na psí odpad, které jsou extrémně pevné a odolné.
Koše jsou k dispozici pro montáž na zeď nebo volně stojící, aby odpovídaly
vašim požadavkům a povzbudily majitele k úklidu po svých psech.

Koš na psí exkrementy Fido 25™

Zásobník na sáčky na psí exkrementy
Retriever City™

Koš na psí exkrementy Retriever City™
www.glasdon.com
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Zimní bezpečnostní vybavení

Zimní bezpečnostní vybavení
Posyp vašeho místa je nezbytný pro bezpečný pobyt během zimních měsíců.
Dodáváme řadu tažných rozmetačů, ručních rozmetačů písku/soli a nádob,
které vyhovují všem požadavkům.
Odstraňování sněhu v zimě by mělo být snadné a efektivní, proto je ideální
mít k dispozici specializované pomůcky. Naše sněhové lopaty na míru jsou
pevné a odolné, protože jsou vyrobeny z materiálu Durapol™ odolného proti
korozi, což jim také dodává fantastickou životnost.

1

Cruiser™ 800 tažný rozmetač soli
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Cruiser™ 300 ruční rozmetač soli

Zimní bezpečnostní vybavení

Nádoba na zimní posyp Nestor™ 400 L

Hrablo na sníh Snowscoop™ s kolečky

Hrablo na sníh Glasdon Snospade™

Nádoba na zimní posyp Orbistor™ 800 L

Nádoba na zimní posyp Slimline™ 160 L
www.glasdon.com
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Zařízení pro vodní bezpečnost

Personalizace

Naše řada zařízení pro vodní bezpečnost obsahuje záchranné kruhy o délce 600 a 750
mm s lany o délce 30 metrů a 50 metrů, kryty pro záchranné kruhy, záchranné plováky
B-Line™ a jiné záchranné vybavení. Náš sortiment byl navržen přímo ve firmě a byl
přísně testován, aby poskytoval klid v duši.

Nabízíme bezplatnou personalizační službu,
která vám pomůže si představit, jak bude
váš produkt vypadat s přidáním vaší značky.
Vyberte si ze široké škály produktů a možností
přizpůsobení:
Odpadkové a recyklační koše – Branding,
korporační barevná schémata, toky odpadu,
komunikační kampaně a měnitelné plakáty.
Vodní bezpečnostní vybavení – místní
nouzové a identifikační detaily, branding.
Patníky – Branding, sladění barev, značení
cest pro chodce, plakety.

www.glasdon.com
kancelar@glasdon.com
Kryt na záchranné kruhy Guardian™

Záchranný plovák B-Line™
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