PiuBulTec
PiuBulTec

Продукти за вас

www.patkbg.com

50 години
прогрес

n Кошове за външна употреба
Topsy 2000™

Neopolitan™

Neopolitan разполага с обем от 100 литра и система
за безключово заключване.

Mini Neopolitan™

Стилният контейнер за отпадъци Topsy 2000 се предлага със система за безключово заключване
или солидна ключалка. Възможни са множество цветове.

Super Trimline 50
HSL™

Super Trimline 50 HSL може да се монтира
както на стълбове, така и на стена.
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Trimline 25™

Trimline 25 economical litter bin can be wall or
post mounted and is manufactured in Duraplus
material

Mini Neopolitan има всички предимства на
Neopolitan, но е по-компактен и с обем от 63 литра.

Topsy Jubilee™

Traditional style litter container manufactured in
Durapol material, in a stylish textured finish.

n Кошове за външна употреба
HOBO

Luna™

Admiral™

Admiral bin is a stylish open-topped economical
litter bin with a textured finish.

HOBO

Новата Luna съчетава съвременен дизайн с икономична цена.

Evolution™

Evolution кош за отпадъци със съвременен
дизайн и обем от 65 литра. Разполага с
подсилена врата за по-лесен достъп.

n Кошове за отпадъци с форма на животни
Froggo™

Splash™

Tidybear™

Froggo, Splash и Tidybear подтикват децата да изхвърлят правилно своите отпадъци.
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n Кошове за разделно събиране на отпадъци
Nexus™ 140

Създаден за обществени места, където се изисква голям обем на
кошовете.

Glasdon Jubilee™

The Glasdon Jubilee offers excellent anti-grafiti, anti-fly-posting and antivandalism features.
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EcoBank

An economical, high capacity indoor recycling container.

Gemini™

Съвременни, компактни и мултифункционални контейнери за разделно
събиране на отпадъци.

n Кошове за разделно събиране на отпадъци
Контейнер за чаши Nexus™

Nexus™ 50

HOBO

Създаден да събира чашите и течностите отделно.

HOBO

Изчистеният и съвременен дизайн на Nexus 50 е идеален за всеки офис.

Nexus™ 100

Стилен и модерен кош за разделно събиране, който допълва серията Nexus за офис площи.

HOBO

C-Thru Bin™

A transparent container which can be dismantled for
storage. 180 litre capacity.
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n Пепелници
HOBO

Ashguard SG™

Пепелници за монтаж
върху кошове за
отпадъци

Предлага се богата гама от пепелници за
всички видове кошове за смет Glasdon.

Integro™

Стилен и функционален кош с два интегрирани
пепелника.

Ashguard™

Пепелник за подов монтаж със съвременен дизайн. Снабден с нашата уникална система Smokeguard,
която поглъща цигарения дим.
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Пепелник за монтаж на земята.
Предлага се в тъмно-сиво или от
неръждаема стомана.

n Пепелници
Ashmount SG™

Ashmount 3 l™

Ashmount 1.5 l™

HOBO

Пепелник, който може да се монтира на стълб,
стена или стъкло. Снабден със системата
Smokeguard™, която поглъща пушека.

Издръжлив пепелник, който може да бъде монтиран на стени,
стълбове или стъкло.

Елегантен пепелник, произведен от
материала Vandalex®

n Зони за пушене
Wall/post or glass mounting cigarette bin fitted
with Smokeguard™ smoke-dampening device.

HOBO

Eclipse Canopy™

Издръжлив и модерен, Eclipse Canopy предлага няколко варианта за монтаж: на
стена, на стълб, едно до друго или гръб в гръб.
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n Кошове за вътрешна употреба
President™

Стилен 39-литров кош с
пепелник.

Ultimo™

Произведен от неръждаема
стомана и със съвременен облик.
Идеален избор за утвърдени
обществени места.

Cedar™

Предлага се в богата гама от
цветове. Има и възможност за
въртящ капак.

Envoy™

Кош, оформен като буквата D.
Може да се монтира на стена,
гръб в гръб или в група от общо
три коша.

n Кошове за хранителни отпадъци
Hippo™

Специално създаден за областта на кетъринга, този кош с педал отговаря на
всички хигиенни изисквания.
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Combo™

Combo е мултифункционален кош за хранителни отпадъци с обем 140
литра – идеален за ресторанти на самообслужване.

n Кучешки контейнери
Fido 25™

Retriever 35™

Икономичен кучешки контейнер с възможност за поставка за найлонови
пликове.

Контейнерът с обем 35 литра може да се монтира директно към стени или
стълбове на лампи.

n Колчета и стълбове
Buffer™
Bollard

Произведено от
рециклирани
материали

Колче, което може да поема
удари, идеално за паркинги.
Произведено от 100%
рециклирани автомобилни гуми.

Neopolitan™
Bollard

Предлагат се няколко модела
с различни възможности за
декоративни ленти, които да
подхождат на всякаква среда.

Enviropol®
Bollard

Произведено от
рециклирани
материали

Very durable, economical bollard that
requires no maintenance. Available in
Black and Brown.

Vergemaster
RX™
HOBO

An economical marker post with
good rebound performance in the
event of vehicular impact.
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n Пейки
HOBO

Пейка Eco-Rest™

HOBO

Eco-Rest™ Bench

Произведено от
рециклирани
материали

Произведената от рециклирани материали пейка Eco-Rest може да се
достави и да бъде сглобена от клиента.

HOBO

Пейка с форма на
гъсеница Munchy™

Пейка Phoenix™

Junior Countryside™
Произведено от
рециклирани
материали

Маса за пикник Enviropol®
Произведено от
рециклирани
материали
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Eco-rest bench is environmentally friendly and economical.

An economical and environmentally friendly seating for children.

Новата пейка Munchy е идеална за детски площадки.

Пейката Phoenix е издръжлива, здрава и произведена от 100%
рециклирани материали.

Произведено от
рециклирани
материали

Произведено от
рециклирани
материали

Масата за пикник Enviropol® ще издържи интензивната употреба в каквато
и да било среда на открито и не се нуждае от поддръжка. Произведена е
100% от рециклирани материали.

n Колички за почистване
Skipper™

Мултифункционалната количка за
почистване Skipper е идеална за
метене, почистване и преместване
на почистваща техника, както на
закрито, така и на открито.

Litta-Pikka™

Litta Pikka е създадена да бъде
здрава, издръжлива и лесна за
употреба. Снабдена е с вграден
светлоотразител за по-добра
видимост.

Spaceliner™

Spaceliner е отлично балансиран и разполага с голяма маневреност.
Предлага се във варианти с обем 100 и 200 литра.

n Зимна серия
Cruiser Turbocast 300™

Ръчна машина за разпръскване, която може да разпръсква суха или мокра
маса (пясък или сол) с ширина между 3 и 7 метра.

Rollastor™

An economical wheely grit bin, giving years of valuable service.

Slimline™

Slimline е компактен контейнер за пясък / сол и е идеален за места, където
мястото е ограничено.

Orbistor™

Сферичният дизайн на Orbistor осигурява подобрена здравина и
впечатляващ обем от 800 литра.
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n Водна серия

n Саксии

Поставка за спасителен пояс,
спасителен пояс, B-Line™

FullBloom

Продуктите за водно спасяване Glasdon лесно се
забелязват и привличат вниманието в случай на извънредна ситуация.

n Персонализиране
Представянето на продуктите
е по-лесно, когато те са
персонализирани

™

™

Саксиите FullBloom разполагат с уникална интегрирана система за
напояване. Възможни са варианти за окачване или монтаж на парапет.

n Firexpire
представлява специална плоча,
монтирана в горната част на кошчето.
Ако избухне пожар, тази плоча се освобождава от специално
устройство, което реагира на топлина. Така се прекъсва притокът на
въздух и пламъците угасват. Специалното устройство, което пуска
плочата, може лесно да се замени само с помощта на отвертка, като
след това системата е готова отново да функционира.
®

FIREXPIRE е ефективно спомагателно средство на изгодна цена, което никога
не бива да измества главните средства за борба с огъня. Ако има обект, който
да попречи на плочата да се спусне, това може да намали функционалността
на системата. Тъй като голяма част от системите Firexpire се намират на места,
които не се проверяват редовно, редовната инспекция на устройствата и тяхната
навременна подмяна в случай на необходимост са от изключителна важност.

вашето
лого
тук

LG - REC & AMM

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

Свържете се с нашия Търговски
отдел за повече информация.
LG - WASTE

Glasdon U.K. Limited
Local Government Division
Preston New Road
BLACKPOOL
Lancashire
FY4 4UL
Tel: (01253) 600417
Fax: (01253) 792558
e-mail: sales@glasdon-uk.co.uk
web: www.glasdon.com

Етап 1
Горяща клечка
е небрежно
хвърлена в
коша.

Етап 2
Пожарът се
разразява.

Етап 3
За по‐малко
от минута,
специалната
плоча
пада върху
вътрешния
контейнер.

Етап 4
Пожарът е
потушен

Glasdon U.K. Limited
Industrial and Commercial Division
Preston New Road
BLACKPOOL
Lancashire
FY4 4UL
Tel: (01253) 600414
Fax: (01253) 792558
e-mail: sales@glasdon-uk.co.uk
web: www.glasdon.com
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Щом приключите с тази брошура, моля,
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