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ENGELS
GROUP

Engels levert producten in 
dienst van logistiek en een be-
ter milieu, met een sterke na-
druk op duurzaamheid. We 
willen onze groei naar een Eu-
ropese toppositie in stand hou-
den door een professionele 
partner te zijn voor zowel onze 
klanten als leveranciers. Dit 
door: 

Kwaliteit van onze producten, 
advies en service

Creativiteit van de door ons 
voorgestelde oplossingen

Duidelijkheid en toegankelijk-
heid van onze communicatie

Volledigheid van ons leverings-
programma 

Ons assortiment geeft ant-
woord op alle vragen naar 
magazijn- en transportbakken, 
meermalige verpakkingen, 
pallets en palletboxen, lekbak-
ken, transportbakken gecertifi-
ceerd voor vervoer van gevaar-
lijke stoffen en afvalbakken 
uit kunststof of staal. Dit wordt 
ondersteund door onze elektro-
nica, software en service voor 
afvalinzameling en logistiek.

Engels Logistiek BV en Engels Group NV, Boven Zijde 9, Eindhoven, NL

Als familiebedrijf is ons doel niet winstmaximalisatie, maar een 
toekomst die wordt uitgedrukt in generaties. Relaties aangaan met 
onze klanten, ons personeel een familiegevoel geven, deze “zachte” 
waarden zijn bepalend in onze groep. Dit dwingt ons creatief, con-
currerend en betrouwbaar te zijn en onze klanten “state of the art” in 
plaats van “me too” producten te leveren. Want de relatie met onze 
klanten is ons ware kapitaal. 

vestiging Beringen België vestiging Leers Frankrijk

vestiging Prior Velho Portugal vestiging Selmsdorf Duitsland
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Engels Group

Politie Defensie

In onze volledig ingerichte showrooms kunt u met eigen ogen 
de producten zien, de kwaliteit beoordelen en een goede indruk 
krijgen van de toepassingen en oplossingen die onze producten 
kunnen bieden. We tonen niet alleen standaard producten maar 
ook klantspecifieke oplossingen, die ook in uw branche goed in te 
zetten zijn. Voor vragen kunt u ons altijd bellen of met ons chatten 
via de website. 

In onze catalogus tonen wij 
het complete assortiment voor-
raadproducten én maatwerk-
producten. Vraag hem aan!

Brandweer
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Brandweervoertuigen beschik-
ken over standaard bepak- 
kingen. 

Het is al geruime tijd geleden 
dat de regionale brandweer-
korpsen de rampenbestrijding 
hebben overgenomen. 

Daarbij werd het materieel 
grondig vernieuwd. Er is des-
tijds een keuze gemaakt voor 
haakarm bakken, ingericht per 
soort calamiteit, identiek per 
regionaal korps. 

Reddingsmateriaal wordt zo-
veel mogelijk in bakken ver-
pakt, gestapeld in rolcontai-
ners. Engels levert deze bakken 
en de interieurs. Inmiddels is 
de Engels Euronorm stapelbare 
bak (RAKO) dé standaard voor 
de Nederlandse brandweer.

In iedere brandweerwagen worden kunststof bakken gebruikt

De brandweerkorpsen hebben een uniforme inrichting van hun 
wagens waardoor het personeel van ieder korps blind de benodig-
de spullen in een container van een ander korps kan vinden. Door 
de standaardisatie van het materieel is het uitwisselbaar. Stress is 
onvermijdelijk bij rampenbestrijding, maar naar de nodige gereed-
schappen zoeken is verspilde energie. Engels voorziet bakken van 
een opdruk, label of etiket zodat de concentratie bij het verrichten 
van de taak blijft. En dáár gaat het om. 

Net zoals bij de brandweer beschikken ook ziekenhuizen over een  
eigen calamiteitencontainer met een landelijk gestandaardiseerde 
inrichting. 

Iedere rampenbestrijdings-
dienst-eenheid in Nederland 
bevat ook een spatwaterdicht 
koffertje met daarin de CE con-
formiteitspapieren. 

BRANDWEER

Engels Euronorm bakken met 
verbandstoffen in medische 
haakarmbak.

Calamiteiten container (hier van het 
UMCG).

Bij iedere calamiteit laadt de 
vrachtwagen een passende 
haakarmbak.
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Aangezien reddingsopera-
ties niet altijd ver van tevoren 
gepland kunnen worden, moet 
het materiaal te allen tijde 
gereed staan. Door het aan-
brengen van een staartverze-
geling na het vullen van een 
materiaalkoffer of interven-
tiekit, kan in één oogopslag 
worden waargenomen of deze 
compleet is. 

BRANDWEER

Een kwaliteitsbak als onze 
Euronorm bak geschikt voor 
de meest zware klussen, 
zoals het transporteren 
van persluchtflessen. We 
bevestigen een aantal 
bakken met grondmaat 
600 x 400  mm op elkaar. De 
bovenste bak voorzien we van gaten in de bodem met de diameter 
van een persluchtfles, de onderste met een vakverdeling. 

Met deze persluchtflessenbak, sterk en passend op andere stan-
daard kunststof bakken, toont Engels haar creatieve karakter en 
maakt deze brandweer special het assortiment compleet.   

Barrièreverzegelingen in de 
vorm van de hanalock en de 
unolock zijn een zeer robuus-
te, sterke verzegeling voor bij-
voorbeeld de calamiteitencon-
tainers.

Een echte special voor de brandweer is onze persluchtcilinder bak. 

art. nr. hoogte bestemd voor 

38-209H633-FL5 633 mm 5 flessen Ø 165 mm

38-209H844-FL5 844 mm 5 flessen Ø 175 mm

38-209H633-FL6B 633 mm 6 flessen Ø 150 mm

38-209H633-FL6 633 mm 6 flessen Ø 162 mm

Voor de Veiligheidsregio Rot-
terdam Rijnmond hebben we  
complete sets perslucht cilin-
der bakken geleverd bestaan-
de uit:
• Perslucht cilinderbak samen-

gesteld uit 3 kunststof bak-
ken aan elkaar bevestigd.

• Een kunststof stapelbare bak 
waar de persluchtmaskers in 
passen.

Verzegelen kan van levensbelang zijn. De korpsen die ingezet wor-
den bij rampenbestrijding zien in één oogopslag of materiaalkoffers 
of interventiekits compleet en ongebruikt zijn.

art. nr. hoogte bestemd voor 

38-6488-
FL8

633 mm 8 flessen Ø 168 
mm
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POLITIE

Bak met vakverdeling gebruikt 
bij de training van politiehon-
den voor opslag van geurmon-
sters.

Mobiele werkplaats KLPD met Engels Euronorm bakkenmagazijn en 
rode industriekwaliteit afvalbak. 

Engels kunststof bakken worden door hun strakke vormgeving en 
vele accessoires (zelfklevende houders, zelfklevend magnetische 
vlakken, barcode stickers met notitieveld, verzegelingen met barco-
de en embleem) minstens even vaak voor opslag, als voor transport 
doeleinden gekozen. 

E-Line bakken en koffers lenen zich uitstekend voor het opbergen 
en meenemen van een grote variëteit aan spullen: ze zijn erg sterk, 
modulair stapelbaar en indien gewenst afsluitbaar. Ook zijn ze 
leverbaar in een standaard uitvoering met een kunststof handgreep 
aan de lange zijde en heavy duty uitvoering met een aluminium 
valgreep aan de korte zijde.

Een politievoertuig heeft meer bij zich dan de meeste mensen 
beseffen: pylonen en linten om de plaats van een ongeluk af te zet-
ten, een camera om de zaken vast te leggen, zaklantaarns, eerste 
hulp dekens, verbandmateriaal. En vaak ook een teddybeer om 
kinderen na een ongeluk te troosten! 

Alle koffers zijn voorzien van een deksel met snapsluiting en scharnier-
versteviging.

Afvalscheidingsmodule ‘rest-
afval en confidentieel papier’ 
waarbij de papierunit optio-
neel afsluitbaar is.

Kunststof bakken zijn verzegel-
baar en daarom geschikt als 
opslagbak én als verzendeen-
heid. 

Echte productspecials voor de 
politie hebben we niet. Wel le-
veren we voor ons redelijk stan-
daard bakken en containers 
die binnen Politie en Justitie 
hun eigen toepassing hebben 
gevonden. 

Bewijsmateriaal archief.
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POLITIE

Als het gaat om transport van bewijsstukken, of kratten met hulpma-
teriaal, je komt in de pers vaak de bakken van Engels tegen. En daar 
zijn we best trots op.

Er bestaan oneindig veel toe-
passingen van het Engels as-
sortiment voor de basis uitrus-
ting van een politievoertuig.

Inzetbakken precies passend 
voor bakken en koffers met bo-
demmaat 600 x 400 mm. 

Projectmatig zijn inzetbakken 
ook in andere maten leverbaar 
dan op deze pagina's genoemd, 
bijvoorbeeld vacuümgevormd 
op maat. Ook de inzetbakken 
kunnen worden geëtiketteerd. 

Vakverdelingen.

Zelfklevende, transparante eti-
kethoezen uit vinyl, zodat de 
inhoud gelabeld kan worden.

Blokschuimplaten, perforatie 20 x 20 mm. Door het losscheuren van 
blokjes, maakt u uw eigen interieur. Schuiminterieurs maken door 
middel van stansen is het goedkoopst, maar vraagt een éénmalige 
investering in een stansmes. Een alternatief is waterstraal snijden of 
frezen.

Gestanste, gefreesde of waterstraalgesneden maatwerk interieurs.
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DEFENSIE

De belangrijkste activiteit naast de operationele taken binnen 
Defensie bestaat uit logistiek. De uitvoering van taken vindt zelden 
plaats waar personeel en middelen al aanwezig zijn. Alles wat voor 
een actie noodzakelijk is, van verbandmiddelen tot munitie, staat 
opgeslagen en wordt vervoerd naar de plaats van inzet. 

Sjorbanden in plaats van kunststof 
snippers. NSN (Nato Stock Number) 
8115-17-100-3284.

Wanneer vervoer door de lucht 
plaatsvindt, is gewicht extra 
belangrijk. 

Deze meermalig bruikbare ver-
pakking van 1200 x 1000 mm 
hebben we geleverd aan 
Defensie Nederland in drie 
hoogtes voor het retour vervoer 
van het materiaal uit Uruzgan. 

Sinds jaar en dag levert Engels 
de Nederlandse strijdkrachten 
opslag en transportbakken, 
meestal aangepast aan spe-
cifiek militair gebruik. Nu staat 
onze expertise ook in dienst 
van de strijdkrachten van Por-
tugal en Frankrijk. 

Al sinds die tijd stamt het ont-
werp van transportbakken 
voor reserve onderdelen met 
schuimrubber bodems en sjor-
banden, zodat er geen vul-
middelen nodig waren die bij 
uitpakken zwerfafval zouden 
veroorzaken.

Verpakkingen voor het grensoverschrijdend vervoer van gevaar-
goed ofwel gevaarlijke stoffen moeten worden gecertificeerd vol-
gens normen van de Verenigde Naties (= United Nations = UN). 

De internationale overeenkomsten voor het vervoer van gevaarlijke 
goederen eisen dat verpakkingen voldoen aan een bepaald ont-
werp en gecertificeerd zijn door een nationaal bevoegde autoriteit. 
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DEFENSIE

Voor extreme (weersomstandigheden) hebben we een kofferserie 
die specifiek geschikt is voor bescherming tegen water en stof en 
tevens schokbestendig is. Deze koffers zijn IP67 gecertificeerd. Dit wil 
zeggen dat ze volledig stofdicht zijn en waterdicht tot 1 meter, 30 
minuten lang. Dit maakt de koffers uitermate geschikt voor alle vei-
ligheidsregio’s. 

De voordelen van deze water-
dichte koffers:
• Water- en stofdicht
• Voorzien van stevige hand-

greep
• Voorzien van automatisch 

drukventiel
• Standaard bloksschuimin-

terieur of op maat gemaakt 
(op aanvraag)

• Labelvoorzienng
• Eenvoudig te openen wa-

terdichte vergrendeling
• Stapelbaar
• Schokbestending
• Diverse afmetingen.

art.nr. afmetingen (lxbxh) binnenmaten inhoud gewicht

KO-235H105-9S 258 x 243 x 118 mm 235 x 180 x 106 mm 4,5 ltr 0,8 kg

KO-235H155-9S 258 x 243 x 168 mm 235 x 180 x 156 mm 6,5 ltr 1,0 kg

KO-300H130-9S 336 x 300 x 148 mm 300 x 225 x 132 mm 9 ltr 1,6 kg

KO-430H160-9S 464 x 366 x 176 mm 426 x 290 x 159 mm 19,5 ltr 2,8 kg

KO-505H195-9S 555 x 428 x 211 mm 500 x 350 x 194 mm 34 ltr 3,9 kg

KO-505H280-9S 555 x 428 x 306 mm 500 x 350 x 280 mm 49 ltr 5,1 kg

KO-540H190-9S 594 x 473 x 215 mm 538 x 405 x 190 mm 41,5 ltr 4,7 kg

KO-540H245-9S 594 x 473 x 270 mm 538 x 405 x 245 mm 53 ltr 5,3 kg

KO-620H250-9S 687 x 528 x 276 mm 620 x 460 x 250 mm 71 ltr 7 kg

KO-620H340-9S 687 x 528 x 366 mm 620 x 460 x 340 mm 97 ltr 8,1 kg

KO-750H280-9S 816 x 540 x 306 mm 750 x 480 x 280 mm 100 ltr 10,2 kg

KO-750H400-9S 816 x 540 x 426 mm 750 x 480 x 400 mm 144 ltr 12,1 kg

Ruimte voor label/sticker.

Waterdichte vergrendeling.

Automatisch drukventiel.

De koffers worden zelfs in de 
meest extreme omstandighe-
den  ingezet. 

Door het verwijderen van blokjes 
schuim ontstaan uitsparingen die 
het product omklemmen, waardoor 
de inhoud goed beschermd blijft.

We gaan zelfs een stapje verder 
en produceren ook een volledig 
op maat gemaakt schuim interieur 
voor de waardevolle zaken die ver-
voerd moeten worden. 



Wij leveren een uitgebreid assortiment van producten in dienst van 
logistiek en een schoner milieu, zoals kunststof magazijn- en transport-
bakken, pallets, palletboxen, lekbakken, afvalbakken en containers 
uit kunststof of staal. Een derde van door ons geleverde verpakkin-
gen bestaat uit in opdracht van de klant ontworpen, geproduceerd 
en samengesteld maatwerk.

Aanvullend produceren wij verschillende typen stalen afvalcontai-
ners, met name persen, gericht op intelligente inzameling van afval. 
Dankzij zelf ontwikkelde software en elektronica voor containerma-
nagement is onze groep klaar voor de moderne afvalinzameling.
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www.engels.eu

België
Engels Logistics NV

Industriezone 
Ravenshout 8212
Schemkensstraat 15
B-3583  BERINGEN

Tel.: +32 (0)11 815 050
Fax: +32 (0)11 815 060
E-mail: post@engels.eu
www.engelslogictics.be

Nederland
Engels Logistiek BV

Industrieterrein 
Kapelbeemd
Boven Zijde 9
NL-5626 EB  EINDHOVEN

Tel.: +31 (0)40 26 29 222
Fax: +31 (0)40 26 29 200
E-mail: contact@engels.eu
www.engelslogistiek.nl

Engels Logistiek BV en Engels 
Logistics NV maken deel uit van 
de Engels Group NV, een fami-
liebedrijf  opgericht in 1960 dat 
aanstuurt op een stabiele groei 
van generatie op generatie.   

Het onderhouden van een      
warme relatie met onze klanten 
en het creëren van een familia-
re werkomgeving voor ons per-
soneel zijn de leidende “zach-
te” waarden binnen Engels. 
Deze verplichten ons betrouw-
baar te zijn, verrassend uit de 
hoek te komen en het beste te 
bieden in plaats van “me too” 
producten. De relatie met onze 
klanten, leveranciers en per-
soneel is ons echte kapitaal. 
Facts & Figures: www.engels-
group.com

Met vestigingen in Nederland, 
België, Frankrijk, Duitsland en 
Portugal.

Onze Group heeft een duidelijke focus op kwaliteit. Alle 
betrokken afdelingen werken in de dagelijkse praktijk met 
een kwaliteit waarborgingsysteem. Engels Logistiek BV is ISO 
9001:2008 en 14001:2004 gecertificeerd door TÜV.

MAGAZIJNBAKKEN, STELLINGEN, 
WAGENS EN LEKBAKKEN

BAKKEN, PALLETS EN 
PALLETBOXEN

AFVALBAKKEN, 2- EN 
4-WIEL CONTAINERS

(ONDERGRONDSE)
AFVALCONTAINERS


