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All our products are manufactured at our 18 
Acre Oak Park site near Birmingham, England. 
Employing over 100 people, we are certified to 
ISO 9001 and ISO 14001 (UKAS accredited), and 
a proud Investor in People for over 10 years.

We supply over 90% of all UK Municipalities and the main private 
sector contractors, operating globally, supplying the waste and 
recycling containment infrastructure for entire cities and countries.

Our products are designed to promote culture change and 
attitudes towards waste & recycling through engagement 
and communications. All around the world we can help 
change public behaviour for the better to reduce waste and 
help people improve recycling within their communities.

We represent the UK on the European Standards Committees for 
EN840, EN14803 and EN1501 and are a member of the Health & 
Safety Executive’s Waste Industry Safety & Health (WISH) forum. 

Taylor houses one of the world’s few EN840 testing facilities in its 
Research & Development facility allowing us to independently 
re-certify our products to EN840 by UKAS accredited Lloyds British.

Setting the standard.
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The Award Winning 

ContinentalTM 1100L

Heritage
Taylor is the worlds leading manufacturer 
of metal waste bins with over 50 years 
experience in designing and supplying the 
highest quality products on the market.

Our product range, supported by our portfolio of 
spares & accessories, is unrivalled within the industry 
and means that we can offer a bespoke solution.

Whether you are looking for trade waste bins, 
recycling containers or innovative urban street 
recycling units, we have a solution for you.

Our dedication and commitment to the individual needs of each 
of our customers means that regardless of the size of your order we 
will deliver a product and service that exceeds your expectations.
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More than 
just a Bin
There are many reasons why we stand  
out against the competition; here are 
a few of our key differentiators:

• The customer always comes first

• Our people are our greatest asset

• Quality of service

• Manufacturing capacity

• Flexible service offering

• Extensive spares & accessories

• Product customisation

• Logos & branding

• EN840 compliance

Did you know... 
96% of residents using the node recycling 
centres were happy with the new facilities 
and 94% believed that they were easy 
to use. 93% now recycle more because 
the facilities are on their doorstep.
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Refurbishment

Spares and Accessories

With increasing pressure on organisations to 
achieve more for less, our Refurbishment service 
helps our customers achieve greater efficiency 
with their bin fleet. We take pride in our standards, 
and as the market leading manufacturer we only 
fit genuine spares, designed to work with existing 
Taylor products first time, every time, ensuring 
the best possible performance for your bins.

We will collect bins from our customers’ depots, 
transporting them to our dedicated refurbishment 
facility. Bins are fully inspected prior to the bin 
refurbishment process with minor repairs carried 
out as standard. All bins are lightly shot blasted (to 
remove old paint yet still protect the galvanised 
coating), repaired, repainted, as well as replacing 
the castors, lids and logos returning them 
back to use and working as good as new.

As bins are subjected to harsh conditions day in, 
day out, wear and tear is inevitable. The good 
news is that we provide a comprehensive range 
of approved products covering all parts currently 
used across Taylor’s international portfolio. Genuine 
Taylor parts ensures your bins remain safe and 
reliable to get the job done efficiently & effectively.

Taylor spare parts 
are tested in its own 
onsite EN840 test 
house, the only such 
facility in the UK. Castors

Lids

Towing Kit

Before After

With Taylor’s Refurbishment programme, new projects do not necessarily mean new bins. 
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بعدلقب

 تايولحاا لر بأسطوبكأ ةاءفك قيقا لتحنات لعمالئيولحاا ميمرت ةادع إ تامدخ دعاست ،لة أقينازيد بميلمزا قيقات 
لتحسلمؤسا ة جاح عم  تتجانم عم لة المصممة لتعميلصار األيلغا عم قطدقن نأ عيتطسنو قوسي الف 

دئارال عنا المصننأ ثينا حرييخر بمعافا ننإنو .مهلخاص با  مكتايوء لحاادأ لضفأ نور لضماليات

 ىلع  تايولحاا صحف متي ثيح . تايولحاا ميمرت ةا المخصص إلعادنقفرم ىا إلهلقا وننمالئع تتودعاسم نم  تايوة جمع 
الحامدخ رفنو  ميدقال نهادلة االزات إليوة الحافف كايظنت متي مث .ء أساسيارجإة كفيفلطا تاحالصء اإلارجع إم ميمرلتا 
ةادعة إيلمع لبه قجو لمكأ  تالشعاراة ويطغألاو ةريلصغا تلعجالا الدبستا ىة إلفاضا باإلهادة دهانعإو قيادنلصا حالصم 

إث نمو نفللمجا نهادة الير حماارستما عم .ًاممات ةديدج تا كما لو كانهلعمل باا وهمادم الستخهيا إلهعاجإرو

إعادة ترميم الحاويات 
مع انربمج اتيولر إلداعة رتمي مالحاويات، المشاريع الجديدة ال تع ينالحاج ةلحاويات جديدة 

قطع الغيار واإلكسسوارات

قطع غيار تايلور مختبرة وفقًا لمقاييس

EN840 بمرفقنا، وهو المرفق الوحيد

من نوعه في المملكة المتحدة.

تتعرض الحاويات لظروف جوية متقلبة وقاسية يومًا بعد
يوم مما قد يؤدي الى تلف الحاويات بشكل اكبر. لذلك

يوفر قسم قطع الغيار واإلكسسوارات مجموعة شاملة من
المنتجات التي تمت الموافقة عليها من مجموعة إغبرت
تايلور والتي تغطي جميع األجزاء المستخدمة حاليا في

مجموعة منتجات الشركة.

العجالت

األغطية

آليات السحب
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ليست مجرد حاوية

هل تعلم...

٩٦ ٪ من السكان الذين يستخدمون مراكز إعادة التدوير
“نود” الجديدة سعداء بالمرافق الحديثة و ٩٤ ٪ يعتقدون

أنها سهلة االستخدام. و ٩٣ ٪ من السكان يعيدون
التدوير بشكل أكبر اآلن مع وجود المرافق القريبة من

منازلهم.

هناك العديد من األسباب التي تميزنا عن غيرنا, ها هي 

بعض مناه:

• العميل هو ذو اكبر أهمية

• موظفينا هم أعظم مقوماتنا

• جودة خدمتنا

•  قدرات الصنع

• قدرتنا التصنيعية

• قطع غيار واكسسوارات واسعة النطاق  

• قابلية تصنيع منتجات حسب الطلب

• الشعارات والعالمات التجارية

EN840 االزتالم بالمعياي راألوروبية •
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تراثنا
تتعبر توليار الشركة الرائدة عالميًا في مجال تصنيع حاويات 

النفايات المعدنية بخبرة تتجاوز خمس نوع امافت يصمي 
موتصدير منتجات فائقة الجدوة في السو قاالعلمي. 

حيث نوفر لعمالئنا حلوال مخصصة  تليق باحتياجاتهم المختلفة 
من  خالل نوعية منتجاتنا وقطع الغيار واالكسسوارات. 

ونوفر الحل المناسب لك سواء كنت تبحث عن حاويات النفايات التجارية 
أو وحدات إعادة التدوير أو وحدات إعادة تدوير المدنية  المبتكرة. 

نقدم منتجات وخدمات تفوق التوقعات،  بغض النظر عن 
حجم الطلب، وهذا أثر التزامنا واخالصنا لكافة عمالئنا.

حاوية كونتيننتال ١١٠٠ لتر

 المميزة
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تحديد المعايير 

تفتخر شركة تايلور باستثمارها بطاقم عملها المتكون من اكثر 
عن ١٠٠ عامل عبر السنوات العشر الماضيين. تم تصنيع كافة 

منتجاتنا في مقر معاملنا الواقعة بالقرب من مدينة برمنغهام 
في إنكلترا الواقع على ١٨ آكر أوك بارك.  وشركة تايلور معتمدة 

.)UKAS المعتمدة من قبل)   ISO14001و ISO9001 من قبل

 نم رثكي بأسيئرال صلخاا عطاقال نيلواقمو ةدكة المتحلي الممف تايدلبال 
عير لجمفنو  تايافنال تايوة لحاية التحتينبال ريفلعالمي لتوا ديلصعا ىلع 
لنعمو ،تايولحاا نم ٪٩٠ .ةلملكاا نادلبالو ندي المف ريودلتا ةادعات إيواحو

 لالخ نم ريودلتا ةادعإو تايافنال هجات ةرظنالة وفاقلثا ريز تطويا لتعزنتتجانم تممص  نم 
ملعاا كولسال رييغت ىلع منحاء العاأل عيمج دعاسا أن نننمكي .لصالتواة وكلمشارا 

.مهتجتمعام لخار ديودلتا ةادعل إيهست ىلع سانال ةدعاسمو تايافنال ليلقت لجأ

 و EN840 نم لة لكيبوروألا  رييلمعاا ني لجاف ةدكة المتحلور المملية تاكرش لمثت

 EN1501، تايافنال عطاقلصحة باة ومالسى الدتنور عضوًا في مليات وهي 
)WISH( ةملسالاوصحة لل يذيفنلتا سلمجلل علتابا. EN14803 و

 EN840 سيياقًا لمقبط ملعاالي فة ليلقالار بتخالا قفارم نم دعيًا قفرمور ليات مضت

 ةا بصورنتتجانم قيدصت ةادعنا في إدعاسي ثيا حهة بصلخاا ريلتطواو 
ثحبال قفاري مف  تمادعالا تامدخ نم ةدة المعتميطانيربال زديق لويرط 

نع EN840 سييفقًا لمقاوة لستقم .UKAS ةلمتحدابالمملكة 
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