AFVALSCHEIDEN
Het is steeds normaler geworden om ons afval te scheiden. Papier,
glas en restafval worden niet langer bij elkaar in de vuilnisbak
gedaan. Engels heeft enkele fraaie en zeer betaalbare afvalbakken
waarmee u uw afvalstroom kunt regelen.

AFVALSTATIONS

ecosort afvalstation

Zakhouder

art.nr.

omschrijving

80178-ELIDSWG

deksel met zelfslui
tend kleppen, grijs

Afval weggooien zonder bak
of deksel aan te raken.
Sterke, ruimte-efficiënte afvalbak van 60 of 70 liter op nog geen 0,20
m² vloer. Optioneel: Zakhouder voor vastklemmen van de vuilniszak,
art.nr. 80178-E-RING.
FEATURES
590 x 275 x 635 mm, 60 ltr.

590 x 275 x 750 mm, 70 ltr.
Lids available in

Ideal for the
source separation

Three lid types

of waste.

available; paper recycling
WRAP colours.

aperture, bottle/can aperture
and a general waste grab lid.

WRAP labelling
and iconography
Made from tough,

to allow easy

heavy duty

source separation

polymers.

of materials.

Bekerhouder

Strong handles
to allow easy lifting
and tipping of the

art.nr.
containers.

80178-ECOMIDI.7

Large areas suitable
for the application of

omschrijving

art.nr.

omschrijving
graphics.

ecosort afval
bak, donkergrijs

80178-ECOMAXI.7

ecosort afval
bak, donkergrijs

80178-E-LIDBEKER

bekerdeksel
(gemonteerd)

art.nr.

omschrijving

80178-ETROLLEY

trolley, zwart,
415 x 660 x 310 mm

We houden diverse stickersets
voor deksel en bak op voorraad. Afwijkende kleuren en
symbolen zijn op aanvraag
ook mogelijk.

Clipon stickerhouder

UK designed
U heeft vele mogelijkheden in het onderscheid van fracties
doorandver
manufactured
schillende
deksels. Alle deksels passen op zowel de Midi als
de lead
Maxi
of limited
space.
to reduce
times
and freight costs.
uitvoering. De deksels en stickers zijn verkrijgbaar in verschillende
kleuren overeenkomstig met de kleuren van de afvalfracties.
Narrow footprint

art.nr.

omschrijving

80178-E-LIDCAN

deksel met ronde gaten, grijs

80178-E-LIDPAPER
80178-E-LIDGW.9
80178-E-LIDPLAST
Engels
Logistics NV
Industrieweg Zuid 1307
80178-E-LIDGLAS
Zone de Waerde
B-3520 ZONHOVEN

deksel met langwerpige opening,
blauw.
y, promotion,
help lines and tracking.
Ookinformation
verkrijgbaar
slot
(art.nr.
80178-LIDSEC.5).
For further
please met
visit our
website
www.straight.co.uk
deksel zonder gaten, zwart
deksel met ronde gaten
voor+3211-815050
plastic, oranje
Telefoon:

art.nr.

omschrijving

90115-E-SET-

sticker met afval
fractie (papier, glas,
rest)

80178-EFax: +3211-815060
of aqua
Recycling CLIPON
deksel voor glas: bruin
voor
bruin glas, wit voorThe
wit Art
glas,
E-mail:
post@engels.eu
voor groen glas en aqua voor gemengd glas

tel. 040 - 26 29 222 contact@engels.eu

Stickerhouder voor
Ecomaxi of Ecomidi

tel. 011 - 81 50 50 post@engels.eu
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AFVALSCHEIDEN

AFVALSTATIONS

De afvalstations zijn geschikt voor zowel afvalzakken als -bakken. De
60 liter zakken hangen in stalen scharnierende afvalzakhouders. De
kunststof bakken hangen op de rand van de ombouw en worden
door het deksel stevig op hun plaats gehouden. De inwerpopeningen zijn uit aluminium gesneden. Uit voorraad leverbare fracties: glas,
restafval, papier, plastic en verpakkingen.

De kleur en vorm van de
inwerpopening geven de
afvalfractie aan.

Het afvalstation is herkenbaar
gemarkeerd door gelaserde
namen van de fracties en vormen van de inwerpopening.

Het aanbrengen van een slot is
standaard.

De bakken zitten opgesloten in de houder en kunnen zonder sleutel
niet worden meegenomen. Ook mogelijk met dichte wanden.
art.nr.

afmetingen

omschrijving

EN-7775112.7

724 x 600 x 762 mm

2-fractie afvalunit met trashfunnels en
grijze 60 ltr. bakken

EN-7775113.7

1051 x 600 x 762 mm

3-fractie afvalunit met trashfunnels en
grijze 60 ltr. bakken

EN-7775114.7

1378 x 600 x 762 mm

4-fractie afvalunit met trashfunnels en
grijze 60 ltr. bakken

EN-7775115.7

1705 x 600 x 762 mm

5-fractie afvalunit met trashfunnels en
grijze 60 ltr. bakken

Afvalstations voor DAR Nijmegen.

5-fractie afvalunits voor Fundashon Mariadal Ziekenhuis
op Bonaire.
Legenda
Voorraadproduct, binnen 1
werkdag verzendgereed.
Levertijd 1 à 2 weken.
Leverbaar na overleg.
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Afvalunit in een bedrijfskantine, met dichte voorwand op verzoek van
de klant.

Prijzen en voorraadaantallen staan vermeld op onze website

www.engels.eu

AFVALSCHEIDEN
Voor de scheiding van afval in bijvoorbeeld openbare ruimtes is het
afvalstation een stijlvolle, praktische en flexibele oplossing. Het afval
station heeft een strakke uitstraling en is hufterproof door haar solide
constructie. Standaard is de stalen ombouw verkrijgbaar in antraciet
of wit. Met een keuze uit 2, 3, 4 of 5 fracties, kan het afvalstation per
afvalstroom naar wens worden ingezet.
standaard wordt de metalen ombouw in het wit of
antraciet gepoedercoat

afsluitbaar
met driekantslot

deksel en afvalfracties zijn uit
aluminium gemaakt (licht van
gewicht)

AFVALSTATIONS

per afvalfractie een unieke
inwerpopening en kleur

Het eerste afvalstation werd
speciaal ontworpen voor de
NMBS, de Belgische Spoorwegen. De kleuren zijn aangepast aan de kleuren van de
organisatie. In het kader van
het anti-terrorisme programma
“vigipirate” is gekozen om
transparante plastic zakken te
gebruiken. De pilot sloeg aan
en er werden op treinstations
door heel België afvalstations
geplaatst.
onder grondplaat zijn verstelbare voetjes gemonteerd

art.nr.

afmetingen

omschrijving

EN-7775012

724 x 600 x 762 mm

2-fractie afvalunit met trashfunnels en
afvalzakklemmen

EN-7775013

1051 x 600 x 762 mm

3-fractie afvalunit met trashfunnels en
afvalzakklemmen

EN-7775014

1378 x 600 x 762 mm

4-fractie afvalunit met trashfunnels en
afvalzakklemmen

EN-7775015

1705 x 600 x 762 mm

5-fractie afvalunit met trashfunnels en
afvalzakklemmen

Het afvalstation laat ruimte open tot aanpassingen. Er zijn uitgewerk
te versies voor 60 liter bakken en zakken. Voor smalle gangen is een
slanke versie met zakken getekend. Ook maatwerk stations leveren
we graag, bijvoorbeeld aangepast aan bij u in gebruikzijnde bak
ken of beschikbare ruimte.
Afvalstations in grote aantallen geleverd aan de Belgische
Spoorwegen (NMBS), zoals hier
in Brugge en Antwerpen.

4-fractie afvalunit met doorzichtige afvalzakken op het station van
Antwerpen.

tel. 040 - 26 29 222 contact@engels.eu

Afvalstation, met bak en zakken. Een echte eye-catcher op
kantoor of in openbare ruimte.

tel. 011 - 81 50 50 post@engels.eu
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