
tel. 040 - 26 29 222  contact@engels.eu  tel. 011 - 81 50 50  post@engels.eu 155

ACCESSOIRES
EURONORM

BAKKEN

 
SCHUIM

“Doe het zelf” schuiminterieur, perforatie 15x15 mm. Door het los-
scheuren van blokjes, maakt u uw eigen interieur op maat.

Polyethyleen blokschuimplaten passen klemmend in RAKO bakken. 
In hoge bakken gaan er eventueel meerdere op elkaar. De platen 
zijn 50 mm dik, de hoogte van de verschillende RAKO bakken neemt 
ook steeds met 50 mm toe.

Schuiminterieurs maken d.m.v. stansen is het goedkoopst, maar 
vraagt een éénmalige investering in een stansmes. Een alternatief 
is waterstraal snijden of frezen: al vanaf enkele stuks verzorgen wij 
maatwerk, uitgaande van door u ter beschikking gestelde tekenin-
gen of, nog gemakkelijker, het te verpakken product. Zie voorbeeld 
hiernaast. 

Gestanste, gefreesde of waterstraalgesneden maatwerk interieurs.

Uit voorraad leverbare schuim-
platen passend in onze bakken:
Schuimplaten (uit 1 stuk, niet gestanst)

art.nr. grondmaat bak hoogte

S 3205 300 x 200 mm 5 mm

S 3210 300 x 200 mm 10 mm

S 3215 300 x 200 mm 15 mm

S 3220 300 x 200 mm 20 mm

S 3225 300 x 200 mm 25 mm

S 3230 300 x 200 mm 30 mm

S 4305 400 x 300 mm 5 mm

S 4310 400 x 300 mm 10 mm

S 4315 400 x 300 mm 15 mm

S 4320 400 x 300 mm 20 mm

S 4325 400 x 300 mm 25 mm

S 4330 400 x 300 mm 30 mm

S 6405 600 x 400 mm 5 mm

S 6410 600 x 400 mm 10 mm

S 6415 600 x 400 mm 15 mm

S 6420 600 x 400 mm 20 mm

S 6425 600 x 400 mm 25 mm

S 6430 600 x 400 mm 30 mm

Beginset schuim.

Waterstraal gesneden interi-
eur.

art.nr. omschrijving hoogte

S 43-1 beginset 400 x 300 mm, 2 platen (1 zelfklevende voor in dek-
sel en 1 voor bodem)

5 mm 
per plaat

S 43-2 blokschuimplaat voor 400 x 300 mm bakken 50 mm

S 64-1 beginset 600 x 400 mm, 2 platen (1 zelfklevende voor in dek-
sel en 1 voor bodem)

5 mm
per plaat

S 64-2 blokschuimplaat voor 600 x 400 mm bakken 50 mm

Voorraadproduct, binnen 1 
werkdag verzendgereed.
Levertijd 1 à 2 weken. 

Legenda

De schuimplaten van de be-
ginsets sluiten in een koffer de 
blokschuimplaten op. 




