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STALEN
AFVALBAKKEN 

 
Het pedaalemmer mechanisme is van 100% staal, wat de duur
zaamheid aanzienlijk verbetert. Er zijn 5 inhoudsmaten beschikbaar: 
3, 5, 12, 20 en 30 liter. 

art.nr. afmetingen inhoud omschrijving

SO-6003-WHT ø167 x 270 mm 3 ltr. pedaalemmer, epoxy wit

SO-6003--MSSTL ø167 x 270 mm 3 ltr. pedaalemmer, roestvast staal

SO-6005-WHT ø203 x 284 mm 5 ltr. pedaalemmer, epoxy wit

SO-6005--MSSTL ø203 x 284 mm 5 ltr. pedaalemmer, roestvast staal

SO-6012-WHT ø284 x 400 mm 12 ltr. pedaalemmer, epoxy wit

SO-6012--MSSTL ø284 x 400 mm 12 ltr. pedaalemmer, roestvast staal

SO-6020-WHT ø292 x 445 mm 20 ltr. pedaalemmer, epoxy wit

SO-6020--MSSTL ø292 x 445 mm 20 ltr. pedaalemmer, roestvast staal

SO-6030-WHT ø292 x 640 mm 30 ltr. pedaalemmer, epoxy wit

SO-6030--MSSTL ø292 x 640 mm 30 ltr. pedaalemmer, roestvast staal

Deze ronde metalen afvalbakken zijn verkrijgbaar in wit epoxy en 
roestvast staal.

art.nr. omschrijving

SO-2102-
MSSTL

verrijdbare RVS zakhouder 
met deksel

Onderstaande zakhouders zijn 
speciaal ontwikkeld voor het 
"zware" werk in een industriële, 
zorg of voedingsmiddelen ge-
relateerde werkomgeving.

Robuust, praktisch en hygi-
enisch. De zakhouder is uit-
gerust met deksel, rubberen 
fixatie systeem, een volledig 
roestvaste constructie met pe-
daal en vier wielen, waarvan 2 
geremd. 

Vergelijkbaar met bovenstaan-
de zakhouder, maar zonder 
deksel en met ander fixatie- en 
pedaalsysteem. De zak wordt 
op zijn plaats gehouden door 
stalen bogen aan de zijkant.

502 x 460 x 760 mm, 110 ltr.

550 x 425 x 94 mm, 100 ltr.

RVS Pedaalemmers

Buitenafvalbakken met asbak zijn ideaal voor publieke ruimtes.

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

Legenda



299tel. 040 - 26 29 222  contact@engels.eu  tel. 011 - 81 50 50  post@engels.eu

STALEN
AFVALBAKKEN

art.nr. afmetingen inhoud omschrijving

PB-3140-BLA ø410 x 760 mm 40 ltr. met tuimeldeksel, zwart

PB-3140-MSSTL ø410 x 760 mm 40 ltr. met tuimeldeksel, spiegel RVS

PB-3140-SIL ø410 x 760 mm 40 ltr. met tuimeldeksel, zilver/grijs

PB-3140-SSSTL ø410 x 760 mm 40 ltr. met tuimeldeksel, satijn RVS

Metalen “push bins” in decoratief ontwerp.

RVS Push Bins

Onderstaande afvalbakken met asbak zijn verkrijgbaar in verschil
lende uitvoeringen: zwart, satijn, rvs etc. Door het gladde oppervlak 
zijn ze eenvoudig schoon te maken. 

Buitenafvalbakken met asbak zijn ideaal voor publieke ruimtes.

De rubberen rand aan de 
bodem en aan de inwerp-
opening beschermd tegen 
beschadiging en mogelijke 
verwonding.
Gegalvaniseerde binnen-
bak.
Aluminium asbak.
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Ontworpen voor binnen en 
overdekt buitengebruik.

De metalen push bins hebben 
een gegalvaniseerde binnen-
bak en een rubberrand aan de 
bodem ter bescherming van 
de vloer.

Prullenbakken bevatten vaak 
veel lichtontvlambare materi-
alen, zoals papier en plastic. 
Met Push bins uit vuurbestendig 
metaal zorgt u ervoor dat het 
vuur zich niet verspreid. 

art.nr. afmetingen (lxbxh) omschrijving

AT-2030-BLA ø250x650 mm As/afvalbak zwart, 30 liter

AT-2030-MISSTL ø250x650 mm As/afvalbak spiegelend RVS, 30 liter

AT-2030-SIL ø250x650 mm As/afvalbak zilvergrijs, 30 liter

AT-2030-SSSTL ø250x650 mm As/afvalbak zijdeglans RVS, 30 liter

De zelfsluitende deksels van onderstaande push bins voorkomen 
dat vuur zich kan ontwikkelen tot een veel grotere brand. Ze zijn 
brandveilig verklaard voor gebruik in de openbare ruimte door o.a. 
de Californian State Fire Marshal. 
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