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ENGELS GROUP

HISTORIE &
VESTIGINGEN

www.engelslogistiek.nl/ons-bedrijf       www.engelslogistics.be/ons-bedrijf

De oprichting van ons bedrijf.
 
We leveren de eerste milieu-
boxen in Nederland, Noorwe-
gen, Zweden en Duitsland. 

Opening Belgische vestiging. 

We leveren 80.000 kunststof 
bakken en 2,4 miljoen ‘blisters’ 
voor verdeling van de Euro. 

Engels Manutention & Environne-
ment SARL (FR) wordt gestart.

Opening Engels Portugal. 

HLC Milieuservice wordt deel 
van de Engels Groep. 

Opening Engels Duitsland, 
speciaal voor productie van 
ondergrondse containers. 

Engels Logistics neemt Norah 
Plastics over en samen betrek-
ken ze een bedrijfspand met 
een dak vol zonnecellen, 10.000 
m2  magazijn en ruime produc-
tieafdeling van 1200 m2. 

Ons hoofdkantoor verhuist naar 
een nieuw energieneutraal be-
drijfspand met 7000 m2 maga-
zijn en 2000 m2 productie. 

Engels Logistiek BV 

Engels Logistics NV 

Engels Behältertechnik GmbH

Engels Manutention et Environnement SARL

Engels Logística e Ambiente, Lda
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ENGELS GROUP

INTERESSANTE
PROJECTEN

In deze brochure tonen we u een 
overzicht van ons kernassorti-
ment, allemaal producten die 
we, ook in grotere aantallen, 
snel uit voorraad kunnen leve-
ren. 

Maar wist u dat we ook graag 
in overleg met onze klanten 
nieuwe producten ontwerpen, 
specials die we leveren, direct 
van machine naar gebruiker, in 
aantallen van vaak meer dan 
100.000 stuks? Op deze pagina 
tonen we een paar voorbeelden.

Verrijdbare magazijnbakken geleverd aan het groot-
ste sportmerk ter wereld. Door de bakken onder het 
schap uit te rijden hoeft de orderpicker minder diep 
te bukken, wordt een schap bespaard en liggen de 
kledingstukken en schoenen niet op de grond.

Draaistapelbakken voor transport tussen magazij-
nen. Meestal gemaakt van recycle kunststof, voor-
zien van 4 identieke barcodelabels rondom. De 
grootste webwinkel ter wereld heeft er meer dan 5 
miljoen in gebruik!

Groente opslagbak speciaal voor gebruik in gekoel-
de automatische magazijnen. Levensmiddelenecht, 
met massieve extra dikke bodem, bestand tegen 
continu lopende  banden. Onze klant Vezet levert 
alle kant en klaar groente aan Albert Heijn.

Een van onze eerste ‘food deli-
very’ boxen, toen speciaal ge-
maakt voor Thuisbezorgd.nl, nu 
één van de grootste maaltijd 
bestelservices in de wereld. En 
onze scooterboxen zie je nu in 
heel Europa.
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MAGAZIJNBAKKEN

STANDAARD

Magazijnbakken met halfopen voorkant zijn stapel-
baar, gemakkelijk voor de opslag en de inhoud blijft 
bereikbaar. 

art.nr. afmetingen inhoud prijs 
p.st.

staffelprijs p.st.

ENBL1- 88x105x54 mm 0,4 l € 0,60 € 0,55 v.a. 50 stuks

ENBL2- 167x105x82 mm 1 l € 0,75 € 0,70 v.a. 48 stuks

ENBL3- 237x144x123 mm 4,5 l € 1,60 € 1,50 v.a. 38 stuks

ENBL4- 345x205x164 mm 12 l € 4,05 € 3,80 v.a. 24 stuks

ENBL4D 345x406x164 mm 23 l € 6,45 € 6,05 v.a. 8 stuks

ENBL5- 485x298x189 mm 30 l € 8,10 € 7,55 v.a. 12 stuks

ENBL6 600x372x250 mm 55 l € 20,95 € 19,35 v.a. 4 stuks

ENBL7 700x442x300 mm 92 l € 27,75 € 25,40 v.a. 4 stuks

Productkenmerken:
• Gemaakt van HDPE, een 

hard en vrijwel onbreekbaar 
plastic.

• Bestand tegen temperaturen 
van -40°C tot 80°C.

• Bestand tegen olie, vetten en 
zuren. 

• Door hun moderne constructie 
ondersteunen ze tot 160 kg op 
de grond (ENBL5).

• Kunnen dicht tegen elkaar 
geplaatst worden, geen loze 
ruimte tussen de vakken.

• Voorzien van een aanhaak-
rand, geschikt voor gebruik in 
(verrijdbare) rekken.

Engels magazijn-
bakken vormen 
samen met bakken-
rekken en -wagens 
perfecte opslag-
units, zowel op de 
werkplek als in het 
magazijn.

art.nr. afmeting prijs p.st.

EN-7201135 1000 mm € 13,35

Standaard met geïnte-
greerde labelvoorzie- 
ning. Labels worden 
meegeleverd.

Optie: Verbindingsklem. 
Alleen toepasbaar op 
ENBL6 en ENBL7.

Optie: Verdeelschot in 
de lengte, alleen voor 
ENBL5, ENBL6 en ENBL7.

Optie: Los verdeelschot 
voor ENBL4D.

wandrail

www.engelslogistiek.nl/magazijnbakken       www.engelslogistics.be/magazijnbakken
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MAGAZIJNBAKKEN

ZWAARLAST

Storebin zwaarlast magazijnbakken zijn hoog belast-
baar en dankzij de ruime grijpopeningen perfect 
voor gebruik in stellingen. 

art.nr. afmetingen in-
houd

prijs 
p.st.

staffelprijs 
p.st. 

MBS-403023-
04W-7

400x300x230 mm
(grijpopening: 220x100 mm)

20 l € 6,75 € 5,00 v.a. 80 st.

MBS-604020-
04W-7

600x400x200 mm
(grijpopening: 250x100 mm)

36 l € 12,10 € 8,95 v.a. 44 st.

MBS-604034-
04W-7

600x400x340 mm
(grijpopening: 250x170 mm)

63 l € 17,95 € 13,35 v.a. 24 st.

Productkenmerken:
• Euronorm afmetingen.
• Gemaakt van PP recycle.
• Gladde, rechte wanden.
• Rechte, halfopen voorzijde.
• Ruime grijpopeningen.
• Stapelbaar.
• Hoog belastbaar.
• Versterkte bodem (600x400mm).
• Bestand tegen temperaturen 

van 0 °C tot 100 °C.

De 600x400 mm versies 
zijn standaard voorzien 
van een rasterbodem, 
voor extra stevigheid.

Ruime grijpopening voor 
eenvoudige toegang tot 
de inhoud van de bak.

art.nr. afmeting prijs p.st.

80-184-185 800x600x200 mm € 77,75

zwaarlast transportroller

Magazijnrekken en 
bakkenwagens zijn de 
ideale oplossing voor 
compacte en mobie-
le opslag van kleine 
onderdelen en gereed-
schappen en zorgen 
voor overzicht in uw  
werkomgeving. Voor 
meer informatie, zie 
onze website. 
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art.nr. omschrijving
afmetingen, inhoud, grepen

prijs 
p.st.

staffelprijs 
p.st.

EN-4312-1 400x300x120 mm, 10 l, dicht € 4,55 € 4,05 v.a. 68 st.

EN-4322-1 400x300x220 mm, 20 l, dicht € 6,15 € 5,50 v.a. 48 st.

EN-6412-1 600x400x120 mm, 20 l, dicht € 7,30 € 6,55 v.a. 34 st.

EN-6422-1 600x400x220 mm, 40 l, dicht € 9,30 € 7,90 v.a. 40 st.

EN-6422-2 600x400x220 mm, 40 l, open € 9,30 € 7,90 v.a. 40 st.

EN-6432-1 600x400x325 mm, 60 l, dicht € 11,75 € 9,95 v.a. 36 st.

EN-6432-2 600x400x325 mm, 60 l, open € 11,75 € 9,95 v.a. 36 st.

EN-6442-2 600x400x425 mm, 90 l, open € 17,30 € 14,25 v.a. 20 st.

Productkenmerken:
• Stapelbaar.
• Multi-inzetbaar.
• Verkrijgbaar in meerdere 

grondmaten.
• Hoge belastbaarheid, tot 380 

kg in de stapel. 
• Veel standaardtoebehoren; 

inzetbakken, vakverdelingen, 
deksels, transportrollers. Zie 
ook pagina’s 8 en 9. 

• Maatwerk mogelijkheden, 
zoals bedrukking en schuim- 
interieurs. 

Onze Normboxen zijn te voorzien van verschillende 
typen deksels: 

TRANSPORT- EN 
OPSLAGBAKKEN

 

DUURZAAM

www.engelslogistiek.nl/kunststof-bakken       www.engelslogistics.be/kunststof-bakken

Door middel van hotstamp of 
zeefdruk voorzien we de bak 
van uw logo of tekst.

De E-line Normbox is gemaakt van duurzaam PP 
regranulaat en onverwijderbaar gemarkeerd met 
de hiernaast afgebeelde opdruk 
op 1 lange zijde. 

Standaard met gladde bodem.

Open of dichte grepen.

Scharnierdeksel.

Klemdeksel. Oplegdeksel.

Haakdeksel.
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art.nr. omschrijving
afmetingen, inhoud, grepen

prijs 
p.st.

ENC-4312-0 400x300x135 mm, 10 l, dicht € 10,35

ENC-4322-0 400x300x235 mm, 20 l, dicht € 11,95

ENC-6412-0 600x400x135 mm, 20 l, dicht € 15,90

ENC-6422-0 600x400x235 mm, 40 l, dicht € 17,90

ENC-6432-0 600x400x340 mm, 60 l, dicht € 20,35

TRANSPORT- EN 
OPSLAGBAKKEN

 

DUURZAAM

E-line Normboxen voorzien van verzegelbare deksels 
voor (retour)vervoer van pakketscanners bij PostNL.

E-line Normboxen met deksel zijn sterke kisten 
gemaakt van slagbestendige kunststof. Uit voorraad 
leverbaar met scharnierend deksel en snapsluitin-
gen. Optioneel: scharnierversteviging, om losraken 
van deksels te voorkomen.

Eenvoudig te vergrendelen en 
openen dankzij gepatenteerde 
snapsluitingen.

art.nr. omschrijving prijs p.st.

S 43-2 blokschuimplaat voor 
400 x 300 bakken

€ 6,10

S 64-2 blokschuimplaat voor 
600 x 400 bakken

€ 11,55

Plukschuim plaat om zelf een 
passend interieur samen te stel-
len.
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TRANSPORT- EN 
OPSLAGBAKKEN

 

NIEUWE KUNSTSTOF

Interieurs in verschillende ma-
ten, voor overzicht in uw bak.

art.nr. omschrijving
afmetingen, inhoud, grepen

prijs 
p.st.

staffelprijs 
p.st.

EN-2112-1-7 200x150x117 mm, 2 l, dicht € 3,20 € 2,95 v.a. 56 st.

EN-3212-1-7* 300x200x120 mm, 5 l, dicht € 4,20 € 3,60 v.a. 28 st.

EN-3222-1-7* 300x200x220 mm, 9 l, dicht € 7,50 € 5,85 v.a. 64 st.

EN-4306-1-7 400x300x60 mm, 6 l, dicht € 6,50 € 5,75 v.a. 28 st.

EN-4312-1-7 400x300x120 mm, 10 l, dicht € 5,75 € 4,40 v.a. 68 st.

EN-4317-1-7 400x300x170 mm, 15 l, dicht € 7,10 € 5,75 v.a. 44 st.

EN-4322-1-7* 400x300x220 mm, 20 l, dicht € 8,55 € 7,55 v.a. 48 st.

EN-4327-1-7 400x300x270 mm, 25 l, dicht € 11,35 € 9,20 v.a. 28 st.

EN-4332-1-7* 400x300x325 mm, 30 l, dicht € 10,40 € 8,55 v.a. 20 st.

www.engelslogistiek.nl/kunststof-bakken       www.engelslogistics.be/kunststof-bakken

Geschikt voor 
open contact met 
voedingsmiddelen.

Deze Normboxen zijn vergelijkbaar met de E-line 
Normboxen op de vorige pagina’s. Het verschil is 
dat ze zijn gemaakt van virgin PP 
en foodproof zijn.

*Ook op vooraad in blauw en rood.

art.nr. omschrijving prijs p.st.

M 40. hoogte 40 mm v.a. € 3,00

M 100. hoogte 100 mm v.a. € 3,30

M 180. hoogte 180 mm v.a. € 4,30

Verkrijgbaar in verschillende 
lengtes. Meer informatie vindt u 
op onze website.

Precies passend voor bakken 
en koffers met bodemmaat 
400x300 mm en 600x400 mm.

vakverdeelstrips

inzetbakken

art.nr. omschrijving prijs p.st.

20-2002 10 vaksverdeling € 15,60

20-2001 14 vaksverdeling € 15,60

20-2005 24 vaksverdeling € 15,60

vacuümvorm interieur

Voor het handig 
verplaatsen van 
bakken hebben 
wij diverse verrijd-
bare rekken en 
bakkenwagens in 
ons assortiment. 

Voor meer infor-
matie over bak- 
en rekcombina-
ties neem gerust 
contact met ons 
op!
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TRANSPORT- EN 
OPSLAGBAKKEN

 

NIEUWE KUNSTSTOF

Euronorm opslagbakken in 
een automatisch magazijn. 
Speciaal: sleufperforatie voor 
betere koeling en performance 
van de sprinklerinstallatie. Ver-
sterkte bodems voor een ge-
garandeerde belastbaarheid 
van 50 kilo zonder doorbuigen. 
(Foto: Vanderlande Industries.)

art.nr. omschrijving
afmetingen, inhoud, grepen

prijs 
p.st.

staffelprijs 
p.st.

EN-6407-1-7 600x400x75 mm, 14 l, dicht € 8,00 € 6,95 v.a. 56 st.

EN-6412-1-7 600x400x120 mm, 20 l, dicht € 9,60 € 8,20 v.a. 34 st.

EN-6417-1-7 600x400x170 mm, 30 l, dicht € 10,55 € 9,10 v.a. 22 st.

EN-6422-1-7* 600x400x220 mm, 40 l, dicht € 12,75 € 10,20 v.a. 40 st.

EN-6422-2-7* 600x400x220 mm, 40 l, open € 12,75 € 10,20 v.a. 40 st.

EN-6428-1-7 600x400x278 mm, 53 l, dicht € 16,55 € 13,20 v.a. 32 st.

EN-6428-2-7 600x400x278 mm, 53 l, open € 16,55 € 13,20 v.a. 32 st.

EN-6432-1-7* 600x400x325 mm, 60 l, dicht € 15,60 € 13,05 v.a. 36 st.

EN-6432-2-7* 600x400x325 mm, 60 l, open € 15,60 € 13,05 v.a. 36 st.

EN-6442-1-7 600x400x425 mm, 90 l, dicht € 21,45 € 18,90 v.a. 20 st.

EN-8612-1-7 800x600x120 mm, 45 l, dicht € 18,00 € 15,95 v.a. 36 st.

EN-8622-1-7 800x600x220 mm, 90 l, dicht € 23,25 € 20,80 v.a. 20 st.

EN-8632-1-7 800x600x325 mm, 134 l, dicht € 27,75 € 26,35 v.a. 14 st.

EN-8642-1-7 800x600x425 mm, 175 l, dicht € 32,80 € 31,00 v.a. 10 st.

*Ook op voorraad in blauw en rood. 

art.nr. omschrijving
afmetingen, dek, belast-
baarheid

prijs 
p.st.

TR-614116-
101S-5

600x400 mm, open, 
belastbaar tot 200 kg

€ 33,00

  transportroller

zwaarlast transportrollers

art.nr. omschrijving
afmetingen, dek, belastbaarheid

prijs 
p.st.

80-184-185 800x600 mm, gesloten, tot 500 kg € 77,75

80-954-85 1200x800 mm, gesloten, tot 500 kg € 207,00

 89-2-3-2DB trekstang € 86,90
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INDUSTRIËLE 
KOFFERS

 

STAPELBAAR

Productkenmerken:
• Eenvoudig af te sluiten door 

snapsluiting. 
• Stapelbaar.
• Geschikt voor industrieel 

gebruik.
• Licht en betaalbaar. 
• Voorzien van scharnier- 

verstevigingen. 
• Uit te breiden met (schuim-)

interieurs en vakverdelingen. 

Stapelbare kunststof koffers zijn verkrijgbaar in diver-
se maten en geschikt voor vele doeleinden. Ze zijn 
flexibel in te delen door ze uit te breiden, bijv. met 
inzetbakken. 

art.nr. omschrijving
afmetingen, inhoud

prijs 
p.st.

staffelprijs 
p.st.

ENS-3212-1L-7 300x200x133 mm, 5 l, 1 greep € 16,00 € 14,90 v.a. 28 st.

ENS-3222-1L-7 300x200x235 mm, 9 l, 1 greep € 20,50 € 17,70 v.a. 16 st.

ENS-4306-1L-7 400x300x80 mm, 6 l, 1 greep € 18,80 € 16,40 v.a. 22 st.

ENS-4317-1L-7 400x300x185 mm, 15 l, 1 greep € 21,60 € 17,05 v.a. 10 st.

ENS-4327-1L-7 400x300x287 mm, 25 l, 1 greep € 25,10 € 22,15 v.a. 6 st.

ENS-6407-1L-7 600x400x90 mm, 14 l, 1 greep € 28,05 € 21,60 v.a. 12 st.

ENS-6417-1L-7 600x400x185 mm, 30 l, 1 greep € 30,70 € 24,80 v.a. 5 st.

ENS-6422-2H-7 600x400x235 mm, 40 l, 2 grepen € 37,90 € 31,45 v.a. 4 st.

ENS-6428-2H-7 600x400x290 mm, 53 l, 2 grepen € 40,30 € 34,90 v.a. 12 st.

ENS-6432-2H-7 600x400x340 mm, 60 l, 2 grepen € 41,40 € 34,05 v.a. 10 st.

ENS-6442-2H-7 600x400x440 mm, 90 l, 2 grepen € 49,70 € 39,65 v.a. 8 st.

Kunststof scharnierversteviging.

Opdruk en standaard greep. 

Optie: afsluitbaar.

www.engelslogistiek.nl/kunststof-koffer       www.engelslogistics.be/kunststof-koffer

art.nr. omschrijving
afmetingen, inhoud, grepen

prijs 
p.st.

staffelprijs 
p.st.

ENS-4312-1L 400x300x135 mm, 10 l, 1 greep € 14,80 € 13,15 v.a. 10 st.

ENS-4322-1L 400x300x235 mm, 20 l, 1 greep € 17,00 € 15,20 v.a. 8 st.

ENS-6412-1L 600x400x135 mm, 20 l, 1 greep € 20,85 € 18,85 v.a. 7 st.

ENS-6422-1L 600x400x235 mm, 40 l, 1 greep € 22,20 € 20,30 v.a. 4 st.

ENS-6432-1L 600x400x340 mm, 60 l, 1 greep € 24,90 € 22,65 v.a. 10 st.

Alugreep op de korte zijde.
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INDUSTRIËLE 
KOFFERS

 

MEER
MOGELIJKHEDEN

Presentatiekoffers van duurzaam PP. Uit voorraad le-
verbaar in verschillende maten en twee varianten: 
een lichtgewicht showcase en een robuustere se-
rie met geïntegreerd handvat. Ook te voorzien van 
maatwerk (schuim)interieurs. Prijzen vindt u op onze 
site.

Schokbestendige waterdichte koffers bieden be-
scherming tegen water en stof en zijn IP67 gecertifi-
ceerd. Voorzien van standaard blokschuiminterieur, 
maar wij kunnen uw (schuim)interieur ook op maat 
maken. Voor prijzen en voorraad zie onze website.

Lichtgewicht flightcases, gemaakt van Aircell platen, maken we op maat en voorzien we 
van o.a. wielen, schuiminterieur of laden. 

We maken koffer interieurs 
d.m.v. frezen, lasersnijden of va-
cuümvormen.

Bij vacuümvor-
men wordt uit 
een kunststof 
plaat een 
product-
drager 
gemaakt. 

op maat geproduceerd: flightcases 

standaard: presentatiekoffers 

standaard: heavy duty koffers

Schuim frezen of lasersnijden 
we, dit biedt eindeloze moge-
lijkheden.



12

TRANSPORT- EN 
OPSLAGBAKKEN

GEPERFOREERD

art.nr. afmetingen prijs p.st.

EN-43-0-7 400x300 mm € 3,95

EN-64-0-7 600x400 mm € 6,75

Ruimte voor bedrukking.

oplegdeksel

art.nr. omschrijving
afmetingen, inhoud, grepen 

prijs 
p.st.

staffelprijs 
p.st.

EF 4312 400x300x120 mm, 11 l, dicht € 4,70 € 3,65 v.a. 180 st.

EF 4317 400x300x170 mm, 16 l, dicht € 5,35 € 4,15 v.a. 130 st.

EF 4322 400x300x220 mm, 21 l, dicht € 6,15 € 4,70 v.a. 100 st.

EF 4332 400x300x320 mm, 31 l, dicht € 8,10 € 6,15 v.a. 60 st.

EF 6407 600x400x70 mm, 12 l, dicht € 5,30 € 4,15 v.a. 160 st.

EF 6409 600x400x90 mm, 18 l, dicht € 5,85 € 4,55 v.a. 120 st.

EF 6413 600x400x130 mm, 24 l, open € 8,20 € 6,40 v.a. 85 st.

EF 6415 600x400x150 mm, 29 l, open € 7,35 € 5,80 v.a. 70 st.

EF 6417 600x400x170 mm, 33 l, open € 9,50 € 7,65 v.a. 65 st.

EF 6420 600x400x200 mm, 40 l, open € 10,45 € 8,25 v.a. 55 st.

EF 6422 600x400x220 mm, 42 l, open € 10,70 € 8,55 v.a. 50 st.

EF 6424 600x400x240 mm, 47 l, open € 11,45 € 9,20 v.a. 45 st.

EF 6426 600x400x260 mm, 52 l, open € 11,95 € 9,65 v.a. 40 st.

EF 6432 600x400x320 mm, 64 l, open € 12,40 € 10,10 v.a. 50 st.

EF 6435 600x400x350 mm, 71 l, open € 13,65 € 11,40 v.a. 45 st.

EF 6441 600x400x410 mm, 82 l, open € 18,65 € 15,55 v.a. 25 st.

Productkenmerken:
• Gemaakt van PPcop.
• Voedingsmiddelengeschikt.
• Stapelbaar.
• Geperforeerde wanden en bo-

dem voor goede luchtcircula- 
tie tijdens koelen of invriezen.

• Inhoud in één oogopslag 
zichtbaar.

• Bodem- en wandvariaties 
mogelijk op aanvraag.

Vakverdelingen, bijv. voor gla-
zen, vindt u op onze website. 

Geperforeerde bakken worden veel gebruikt in 
de voedingsmiddelenindustrie, zoals door bakkers, 
cateraars en op markten. 

www.engelslogistiek.nl/voedingsmiddelen       www.engelslogistics.be/voedingsmiddelen

De EF 4322 wordt ook 
vaak gebruikt als fietskrat.
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Voor het bezorgen van maaltijden hebben wij ver-
schillende producten op voorraad. Enkelwandige 
en dubbelwandige boxen, maar ook (rug)tassen, 
geschikt voor op (elektrische) fietsen en scooters. 

FOOD EN
CATERING

BAKKEN,
BEZORGBOXEN 

EN -TASSEN

art.nr. omschrijving
afmetingen, inhoud,
binnenmaat, gewicht

prijs 
p.st.

staffelprijs 
p.st.

90509-BDB85. 570x550x335 mm, 85 liter
550x490x310 mm, 4,8 kg
deuropening: 500x260 mm

€ 84,00 € 66,85 v.a. 24 st.

90509-SB60. 422x422x422 mm, 60 liter 
395x395x375 mm, 7 kg
deuropening: 318x352 mm

€ 98,00 € 77,35 v.a. 24 st.

90509-SB100. 570x440x435 mm, 100 liter
(550x410x420 mm), 8,2 kg
deuropening: 490x350 mm

v.a.
€ 108,00 € 85,10 v.a. 16 st.

90509-SB120. 570x530x440 mm, 120 liter
540x480x420 mm, 6,8 kg
deuropening: 495x365 mm

v.a.
€ 108,00 € 88,35 v.a. 16 st.

EN-7171072 montageplaat box 60 liter,
zwart

€ 27,00

EN-7021475 montageplaat box 85, 90, 100 
en 120 liter, zwart

€ 27,00

In verschillende kleuren op voorraad, zie website. 

enkelwandige bezorgboxen

geïsoleerde bezorgboxen

art.nr. omschrijving
afmetingen, inhoud,
binnenmaat, gewicht

prijs 
p.st.

staffelprijs p.st.

90509-FDB90. 560x520x440 mm, 90 liter
500x470x380 mm, 12 kg
deuropening: 470x380 mm

€ 167,00 € 139,65 v.a. 16 st.

Op voorraad in zwart, blauw, rood en geel.

art.nr. omschrijving prijs p.st.

PDBF-064.9 530x530x350 mm, 64 l. € 69,95

art.nr. omschrijving prijs p.st.

PDB-080.3 430x350x530 mm, 80 l. € 99,95

Onze bezorgtassen zijn dubbel-
wandig geïsoleerd met kanaal-
plaat of schuimplaat. Ze zijn 
waterafstotend en voorzien van 
reflecterende strepen. Persona-
lisatie mogelijk. 

rugtas

front loader
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TRANSPORT- EN 
OPSLAGBAKKEN

DRAAI-
STAPELBAKKEN

art.nr. omschrijving
buitenmaat, inhoud, grepen,
binnenmaat

prijs 
p.st.

staffelprijs p.st.

SN-6415.500 600x400x150 mm, 25 l, open 
grepen, 490x332x145 mm

€ 12,05 € 9,80 
v.a. 64 stuks

SN-6420.500 600x400x200 mm, 35 l, open 
grepen, 490x332x195 mm

€ 13,25 € 10,80 
v.a. 60 stuks

SN-6430.500 600x400x300 mm, 50 l, open 
grepen, 490x332x295 mm 

€ 14,60 € 11,85 
v.a. 42 stuks

SN-6440.500 600x400x400 mm, 70 l, open 
grepen, 490x332x395 mm

€ 18,90 € 15,45 
v.a. 28 stuks

Productkenmerken:
• Nestbaar én stapelbaar. 
• Geschikt voor automatische 

transportsystemen door de 
gladde (en evt. versterkte) 
bodems.

• Ideaal als intern transportmid-
del voor bedrijven. 

• Ruimtebesparend tijdens 
retourtransport.

• Mogelijkheid tot personalisa-
tie (opdruk of barcodelabels). 

www.engelslogistiek.nl/distributiebakken       www.engelslogistics.be/distributiebakken

Bakken met versterkte bodem op een distributiesys-
teem voor boeken en cd's. (Foto: Vanderlande Indus-
tries.)

Draai-stapelbakken zijn praktisch 
in gebruik bij o.a. het order pick 
proces en in het vervoer van 
diverse goederen.

oplegdeksel

art.nr. afmetingen prijs p.st.

SND-64-0.700 600x400 mm € 7,65

Voorzien van lekdichte wijnfles-
sendrager voor grote e-retailer.
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TRANSPORT- EN 
OPSLAGBAKKEN

DEKSELKISTEN

art.nr. omschrijving
buitenmaat, inhoud, grepen,
buitenmaat onder

prijs 
p.st.

staffelprijs p.st.

DBE-6432-
014W-

600x400x320 mm, 55 l, dichte 
grepen, 550x365x300 mm

€ 16,10 € 12,90 
v.a. 68 stuks

DBE-6436-
014W-

600x400x365 mm, 63 l, dichte 
grepen, 550x365x345 mm

€ 16,80 € 13,60  
v.a. 68 stuks

DBE-6441-
014W-

600x400x416 mm, 72 l, dichte 
grepen, 550x365x396 mm 

€ 17,50 € 14,00 
v.a. 64 stuks

art.nr. omschrijving
buitenmaat, inhoud, grepen,
buitenmaat onder

prijs 
p.st.

staffelprijs p.st.

DBE-6432-
014W-55

600x400x320 mm, 55 l, dichte 
grepen, 550x365x300 mm

€ 16,85 € 13,65
v.a. 68 stuks

DBE-6436-
014W-55

600x400x365 mm, 63 l, dichte 
grepen, 550x365x345 mm

€ 17,70 € 14,30
v.a. 68 stuks

DBE-6441-
014W-55

600x400x416 mm, 72 l, dichte 
grepen, 550x365x396 mm 

€ 18,70 € 15,00
v.a. 64 stuks

Productkenmerken:
• Lichtgewicht en stabiel.
• Nestbaar en stapelbaar.
• Vlakke wanden en vlakke 

kopse kanten (tegen elkaar 
plaatsen op rollenbaan).

• Voorzien van openingen voor 
wateruitloop (reiniging).

• Inkepingen voor etikethouders.
• Geribbelde stickervelden.

Nestbare distributiebakken zijn hét duurzame alter-
natief voor kartonnen dozen. Ideaal voor het ver-
voeren van uw producten tussen winkels, distributie-
centra of groothandel.

art.nr. omschrijving prijs p.st.

DBS01- insteekverzege-
ling, rood of geel

€ 38,25 per
1000 stuks

Onze distributiebakken zijn per-
fect verzegelbaar.

Bovenstaande varianten zijn gemaakt van 
PP-recycle. Onderstaande varianten zijn dezelfde 
bakken maar dan uit nieuw materiaal (PP) gemaakt. 
Hierdoor hebben ze een hogere belastbaarheid.

verzegeling
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GROOTVOLUME-
BAKKEN

MET EN ZONDER
WIELEN

art.nr. omschrijving
afmetingen,  inhoud

prijs p.st. staffelprijs 
p.st. 

1425/F 1040x640x550 mm, 
200 liter

€ 108,00 € 74,00
vanaf 4 stuks*

1425/B 1040x640x670 mm, 
285 liter

€ 116,00 € 87,00
vanaf 3 stuks*

1425/C 1030x600x840 mm, 
400 liter

€ 159,00 € 137,00
vanaf 2 stuks*

1425/A 1200x800x800 mm, 
550 liter

€ 167,00 € 133,00
vanaf 3 stuks*

*Voor andere aantallen neem contact met ons op!

art.nr. omschrijving
afmetingen,  inhoud

prijs p.st. staffelprijs 
p.st. 

1425/FR 1040x640x670 mm, 
200 liter

€ 138,00 € 107,00
vanaf 4 stuks*

1425/BR 1040x640x790 mm, 
285 liter

€ 143,00 € 117,00
vanaf 3 stuks*

1425/CR 1030x600x960 mm, 
400 liter

€ 200,00 € 180,00
vanaf 2 stuks*

1425/AR 1200x800x940 mm, 
550 liter

€ 196,00 € 183,00
vanaf 2 stuks*

*Voor andere aantallen neem contact met ons op!

op 4 poten

op 4 wielen

www.engelslogistiek.nl/kunststof-palletboxen  www.engelslogistics.be/kunststof-palletboxen

Grootvolumebakken zijn ideaal voor bulk opslag en 
voor het intern vervoeren van producten. Leverbaar 
in diverse uitvoeringen. 

Productkenmerken:
• Uit sterke levensmiddelenech-

te, vorst- en chemicaliënbe-
stendige kunststof (HDPE).

• Perfect stapelbaar, met of 
zonder deksels of wielen.

• Speciaal ontworpen voor 
handling met heftrucks en 
pompwagens.

art.nr. omschrijving prijs p.st.

1400/A 1040x640x580 mm v.a. € 66,00

1400/AR 1040x640x700 mm v.a. € 123,00

geperforeerd
300 liter

Personalisatie d.m.v. opdruk.

Zie onze website voor prijzen en 
afmetingen. 

oplegdeksel
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PALLETBOXEN

E-LINE OF NIEUWE 
KUNSTSTOF

Productkenmerken:
• Vervaardigd uit vrijwel on-

breekbare kunststof (HDPE). 
• Geschikt voor inzet in koel- en 

diepvriescellen.
• Food grade of recycle mate-

riaal.
• Hygiënisch ontwerp.
• Weer- en UV-bestendig.
• In de stapel belastbaar tot  

4500 kg.
• Met uitloopvoorzieningen.

art.nr. omschrijving
afmetingen, inhoud, mate-
riaal, uitvoering

prijs p.st. staffelprijs 
p.st. 

PB-121076-0F00- 1200x100x760 mm, 610 l, 
HDPE, 3 sleden

v.a.
€ 164,00

€ 129,00
v.a. 4 stuks*

PB-121076-0F30-9 1200x100x760 mm, 610 l, 
HDPE recycle, 3 sleden

€ 154,00 € 119,00
v.a. 4 stuks*

PB-121076-0400- 1200x100x760 mm, 610 l, 
HDPE, 4 poten

v.a.
€ 158,00

€ 123,00
v.a. 4 stuks*

PB-121076-0430-9 1200x100x760 mm, 610 l, 
HDPE recycle, 4 poten

€ 145,00 € 109,00
v.a. 4 stuks*

*Voor andere aantallen zie website of neem contact met ons op!

art.nr. omschrijving prijs p.st.

D-1091-700 1200x1000 mm € 43,00

Ruimte voor label/logo/track-
ing op elke zijde.

Engels industriële palletboxen worden vervaardigd 
uit HDPE. Levensmiddelenechte versies in de kleuren 
blauw, rood, groen en grijs. De zwarte variant is van 
gerecycled materiaal.

UN-keur palletboxen zijn toegelaten voor het ver-
voer van vaste en pasteuze gevaarlijke stoffen. Ze 
zijn voorzien van afsluitbare scharnierende deksels. 
Meer informatie vindt u op onze website.

art.nr. omschrijving prijs p.st.

PB-121076-
UN-ZL

UN-palletbox E-line zonder doorvallinten, 
1200x1000x795 mm, 610 liter, RVS scharni-
eren, driekantslot met sleutel

€ 292,00

11H2/X/maand-jaar
B/ENGELS/180004/1750/480

oplegdeksel
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Exportpallets
art.nr. omschrijving belastbaar-

heid
prijs 
p.st.

staffel-
prijs 

Euronest

NESTBAAR

1200x800x130 mm, PO, 
open dek met stapelrand, 
9 poten, 6,5 kg, zwart

stat.:   < 1600 kg
dyn.:   < 1000 kg

€ 15,00 € 11,55 
p.st.
v.a. 60 st.

Isonest

NESTBAAR

1200x1000x140 mm, PO,
open dek met stapelrand, 
9 poten, 10,5 kg, zwart

stat.:   < 4000 kg
dyn.:   < 1400 kg

€ 23,00 € 17,55
p.st. 
v.a. 50 st.

Industriepallets
art.nr. omschrijving belastbaar-

heid
prijs 
p.st.

staffel-
prijs 

Mepal 1208 

MEDIUM DUTY

1200x800x150 mm, PP-R,
open dek* met stapelrand, 
2 sleden, 11,5 kg, antraciet

stat.:   < 3000 kg
dyn.:   < 1000 kg
stel.:   <   400 kg

€ 32,00 € 30,00
p.st. 
v.a. 15 st.

Mepal 1210

MEDIUM DUTY

1200x1000x150 mm, PP-R, 
open dek* met stapelrand, 
3 sleden, 15 kg, antraciet

stat.:   < 3000 kg
dyn.:   < 1000 kg
stel.:   <   400 kg

€ 48,00 € 44,00
p.st. 
v.a. 15 st.

*Ook uit voorraad leverbaar met gesloten dek.

Hygiënepallets
art.nr. omschrijving belastbaar-

heid
prijs 
p.st.

staffel-
prijs

Hypal 1208 1200x800x153 mm, HDPE-R*, 
gesloten dek met stapel-
rand, 3 sleden, 18 kg, zwart

stat.:   < 4800 kg
dyn.:   < 1200 kg
stel.:   <   750 kg

€ 65,00 € 46,00
p.st. 
v.a. 15 st.

Hypal 1210 1200x1000x153 mm, HDPE-R*, 
gesloten dek met stapel-
rand, 3 sleden, 23 kg, zwart

stat.:   < 5000 kg
dyn.:   < 1250 kg
stel.:   <   750 kg

€ 75,00 € 60,00
p.st. 
v.a. 15 st.

*Ook uit voorraad leverbaar in HDPE virgin materiaal.

Exportpallets
Voor goedkoop vervoeren en 
compact opslaan (nestbaar). 
Van PO-materiaal voor eenma-
lig gebruik en van PE-materiaal 
voor meermalig gebruik. We le-
veren verschillende varianten, 
eventueel met sleden voor ge-
bruik in stellingen. 

Industriepallets
Medium duty en heavy duty, af-
hankelijk van de benodigde be-
lastbaarheid. Breed inzetbaar 
en aan te passen naar uw wen-
sen en behoeften. 

hygiënepallets
Volledig glad, zonder kieren of 
naden. Eenvoudig te reinigen. 
We leveren zowel open als ge-
sloten dek. Evt. staalversterkt. 

PALLETS

MEESTVERKOCHTE 
VERSIES

www.engelslogistiek.nl/kunststof-pallets       www.engelslogistics.be/kunststof-pallets

Ons palletprogramma is aan-
zienlijk breder dan afgebeeld op 
deze pagina. We tonen enkele 
‘hardlopers’ die we op voorraad 
houden. Bekijk meer pallets op 
onze website of neem contact 
op met onze afdeling Verkoop. 
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ENGELS GROUP

OOK SPECIALIST IN 
AFVALINZAMELING

Tot 1990 bestond 70% van onze 
omzet uit stellingen. Dit veran-
derde drastisch nadat het toen-
malige Nederlandse ministerie 
van V.R.O.M. ons in 1989 een 
prijs toekende voor ons idee ‘Mi-
lieubox’. We leverden er meer 
dan 3 miljoen in Nederland, 
Duitsland en Scandinavië. Ook 
onze inzamelkorven werden een 
succes: meer dan 1,5 miljoen 
stuks geleverd in Engeland, Bel-
gië, Nederland en Frankrijk. 

Sindsdien hebben we ons milieu-
programma uitgebreid met 
kunststof en stalen afvalbakken, 
niveaumeters en toegangscon-
trole. Voor onder- en boven-
grondse containers 
bouwden we een 
fabriek in Duitsland. 

Verrijdbare glasbak 
uit onze Duitse pro-
ductie.

Inzamelkorven en milieubox.

Onderstaand enkele voorbeelden van projectmati-
ge leveringen van afvalcontainers.

Openbare aanbestedingen vragen naast het leve-
ren van minicontainers ook altijd het huis-aan-huis 
verdelen ervan. Hier zijn we bezig in Gouda. 

Onze semi-ondergrondse afvalcontainers zijn de 
standaard in de Franse Alpen.

Elegant afval scheiden in de gemeente Brussel.
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AFVALSCHEIDING
OP MAAT

MODULAIR

1

4

2

3

3

1

2

4

Module 400 x 300 x 350 mm 
voor 2 emmers of zakken/zak-
kenklemmen met of zonder 
schakelbare zijden.
Module 400 x 300 x 350 mm 
met kantelbak (gladde of 
schakelbare zijden).
Afneembaar scharnierdeksel 
300 x 200 mm. Deksel voor-
komt hinderlijke geurtjes.
Emmer 18 liter met kunststof 
hengsel.

art.nr. omschrijving prijs p.st.

902-QUATROM.9777 400x300x1050 mm
kantoormodule 4 afvalfracties

€ 90,20

902-OFFICE+.997 400x300x350 mm
kantoormodule 2 afvalfracties

€ 36,65

Ecomodules zijn ontworpen voor het sorteren van 
afval, waarbij de gebruiker zelf het aantal en de 
inhoud van de fracties kan bepalen. Elke module 
bestaat uit elementen van 18 en 40 liter. Beide een-

heden zijn stapelbaar, en indien 
gewenst, koppelbaar in zowel de 
breedte als in de hoogte.

art.nr. omschrijving prijs 
p.st.

staffel-
prijs p.st.

PS-325G-1.50 490x300x385 mm, 32 liter 
dicht zonder inwerpopening

€ 9,05 € 8,20 
v.a. 12 st.

PS-325G.50 490x300x385 mm, 32 liter 
dicht met inwerpopening

€ 9,05 € 8,20 
v.a. 12 st.

PS-325P-1.50 490x300x385 mm, 32 liter 
geperforeerd zonder inwerpopening

€ 7,90 € 7,15 
v.a. 12 st.

PS-325P.50 490x300x385 mm, 32 liter 
geperforeerd met inwerpopening

€ 7,80 € 7,05 
v.a. 12 st.

Afvalscheiding aan de bron geeft tot nu toe het zui-
verste resultaat. Inzamelbakken en -korven kunnen 
voorzien worden van deksels. 

inzamelkorf

www.engelslogistiek.nl/afvalbakken       www.engelslogistics.be/afvalbakken

Afvalscheidingsmodule in direc-
tiekantoor. 
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AFVALSCHEIDING
OP MAAT

ENGELS
AFVALSCHEIDINGS-

MEUBELS

Productkenmerken:
• Stel geheel zelf samen of kies 

uit de getoonde samenstel-
lingen.

• Uit standaard componenten 
maken we een meubel op 
maat van staal en kunststof.

• Ergonomisch en flexibel. 
• Eigen productie: de metalen 

onderdelen komen uit onze 
fabriek in Duitsland, de 
kunststof delen frezen we in 
Eindhoven.

art.nr. omschrijving prijs p.st. 

EN-7775693 1115x520x739 mm, 3 fractie meubel op 
poten, met deuren, kunststof bovenblad, 
met 60 liter afvalbakken

€ 995,00

EN-7775728 1480x520x850 mm, 4 fractie meubel op 
sokkel, met deuren, losse covers, met 80 
liter afvalbakken

€ 1435,00

Bij bestellen a.u.b. afvalstromen benoemen. 

vigipirate anti-terreur samenstelling

art.nr. omschrijving prijs p.st.

EN-7775747-
ZD

1115x520x847 mm, 3 fractie meubel op 
wielen (Ø125 mm), zonder deuren, met 
afvalbakken van 60 liter

€ 945,00

Bij bestellen a.u.b. afvalstromen benoemen. 

art.nr. omschrijving prijs p.st.

EN-7775687 750x520x676 mm, 2 fractie meubel op 
sokkel, 60 liter units, transparante inwerp- 
openingen en afvalzakken

€ 670,00

Bij bestellen a.u.b. afvalstromen benoemen. 

Zelf samenstellen? U kiest: 
• Het aantal fracties.
• Hoge of lage units.
• Een topblad of losse covers.
• De deuren en achterwand: re-

cycle, melkwit of transparant.
• Op sokkel, pootjes of wielen. 
• Afvalbakken of afvalzakken in 

een zakhouder.

Meer informatie vindt u 
online op www.engels-
logistiek.nl/afvalbakken 
en www.engelslogis-
tics.be/afvalbakken
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art.nr. omschrijving prijs p.st. staffelprijs
p.st.

MGB 120. 480x550x940 mm, 120 l,
deksel met 2 handgrepen

€ 40,00 € 33,00
vanaf 8 stuks

MGB 240. 580x740x1070 mm, 240 l, 
deksel met 2 handgrepen

€ 57,00 € 43,00
vanaf 8 stuks

art.nr. omschrijving prijs 
p.st.

staffelprijs
p.st.

MGB 660. 1210x765x1210 mm, 660 l, deksel 
met 3 handgrepen, 2 remmen, 
KAM- en DIN-opname

€ 216,00 € 169,00
vanaf 4 stuks

MGB 770. 1371x779x1316 mm, 770 l, deksel 
met 3 handgrepen, 2 remmen, 
KAM- en DIN-opname

€ 223,00 € 174,00
vanaf 4 stuks

MGB 1000L. 1370x1085x1315 mm, 1000 l, 
deksel met 3 handgepen, 2 rem-
men, KAM- en DIN-opname

€ 290,00 € 227,00
vanaf 4 stuks

MGB 240-APR

Diverse dekseltypen voor ver-
trouwelijke papierinzameling. 

MGB 240-APG

Heftruck opname, voor snel ver-
voeren en eenvoudig leegkie-
pen.

Koppelsysteem om het vervoer 
van containers te vergemakke-
lijken.

Diverse sloten voor veilig afslui-
ten van de container. 

AFVALINZAMELING

KUNSTSTOF 
2- EN 4-WIEL 
CONTAINERS

www.engelslogistiek.nl/afvalcontainers       www.engelslogistics.be/afvalcontainers

Standaard 2- en 4- wiel containers zijn in 5 (en vaak 
meer) kleuren direct uit voorraad leverbaar. Voor 
kleurcombinaties en accessoires zoals speciale dek-
sels vragen we tussen één en twee weken levertijd 
wegens assemblage. Wilt u info over al onze moge-
lijkheden? Vraag dan onze complete catalogus 
aan via marketing@engels.eu. 



tel. 040 - 26 29 222  contact@engels.eu  tel. 011 - 81 50 50  post@engels.eu 23

AFVALINZAMELING

STALEN
2- EN 4-WIEL
CONTAINERS

art.nr. omschrijving prijs 
p.st.

staffelprijs
p.st.

MGBS 120. 490x560x960 mm, 120 l, staal,
deksel met 2 handgrepen

€ 233,00 € 207,00
vanaf 4 st.

MGBS 240. 580x740x1070 mm, 240 l, staal,
deksel met 2 handgrepen

€ 253,00 € 215,00
vanaf 4 st.

art.nr. omschrijving prijs
p.st.

staffelprijs
p.st.

ACS 660. 1370x780x1245 mm, 660 l, staal, 
deksel met 1 handgreep, 2 rem-
men, KAM- en DIN-opname

€ 375,00 € 339,00
vanaf 3 stuks

ACS 770. 1370x780x1370 mm, 770 l, staal, 
deksel met 1 handgreep, 2 rem-
men, KAM- en DIN-opname

€ 391,00 € 355,00
vanaf 3 stuks

ACS 1000. 1370x970x1430 mm, 1100 l, staal, 
deksel met 1 handgreep, 2 rem-
men, KAM- en DIN-opname

€ 490,00 € 439,00 
vanaf 3 stuks

Stalen 2- en 4-wiel afvalcontainers voldoen aan 
dezelfde EN-norm als kunststof containers en heb-
ben dezelfde inhoudsmaten. Stalen containers zijn 
brand- en vlamvertragend en geschikt voor zware 
belasting. Ze worden ook ingezet als er wordt 
gewerkt met oplosmiddelen die reageren met 
kunststof zoals thinner of terpentine. 

Onze 4-wiel containers zijn voor-
zien van KAM- en DIN-opname.

Ruime voorraad. 

art.nr. omschrijving prijs 
p.st.

MGBS 
1100.
000-KS

1360x1070x1470 mm, 1100 l,
staal, met kindveilig 
roldeksel, DIN-opname, 2 
geremde wielen

€ 555,00
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In deze uitgave tonen wij de producten die wij op voor-
raad houden. Dankzij productie in grote hoeveelheden 
zijn deze scherp geprijsd en snel leverbaar. 

www.engels.eu

Alle Engels bedrijven hebben een duidelijke 
focus op kwaliteit. We werken conform ISO 
9001:2015 en 14001:2015. Engels Logistiek is 
TÜV-nord gecertificeerd.

OPSLAG- EN TRANSPORT-
BAKKEN

PALLETS, GROOTVOLUME-
BAKKEN EN PALLETBOXEN

KUNSTSTOF AFVALBAKKEN, 
2- EN 4-WIEL CONTAINERS

STALEN (ONDERGRONDSE)
AFVALCONTAINERS

Vraag onze 400 pagina’s 
tellende uitgebreide cata-
logus aan! Stuur een e-mail 
naar marketing@engels.eu

Engels Logistiek BV en 
Engels Logistics NV ma- 
ken deel uit van de Engels 
Group NV, een familiebe- 
drijf opgericht in 1960 dat 
aanstuurt op een stabiele 
groei van generatie op ge- 
neratie. 

Met eigen vestigingen in 
Nederland, België, Frank- 
rijk, Duitsland en Portugal.

Exclusief BTW.
Bij bestellingen vanaf €100,00 (excl. BTW) ver-
zenden wij gratis. Onze verzendkosten voor 
zendingen tot €100,00 (excl. BTW) zijn €15,00.
Tot 1 jaar na leverdatum. Dekt aantoonbare
transportschade en fabricagefouten en om-
vat uitruil of reparatie. 

Prijzen: 
Levering: 

Garantie: 
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