
LEVERINGSPROGRAMMA MILIEUZORG

Afvalbakken in alle 
soorten en maten

Transport en opslag van 
gevaarlijke stoffen

Containers, ook ondergronds 
en semi- ondergronds

AFVALLOGISTIEK EN LEKPREVENTIE
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1960 - De officiële oprichting van Engels Logistiek BV.

1987 - De eerste grote projecten op het raakvlak van logistiek en 
milieu: de Nederlandse Landmacht neemt als eerste in Europa onze 
accubak in gebruik, en we leveren 1000 extra hoge maatwerk pal-
letboxen ten behoeve van Lumenex, de eerste TL buizen verwerkfa-
briek. 

1989 - De eerste levering van milieuboxen, geïnspireerd op het idee 
van Engels. Ondertussen hebben we er meer dan 2 miljoen gele-
verd in Nederland, maar ook in landen als Noorwegen, Zweden en 
Duitsland. 

1990 - In het kader van afvalscheiding ontwerpt Engels een glas- en 
papierkorf. Inmiddels zijn deze in heel Europa te vinden, zelfs in het 
hartje van Londen.

1991 - De eerste samenwerking met HLC milieuservice voor het huis 
aan huis uitzetten van containers. In de loop van de jaren is dit 
steeds verder uitgebreid. Containers worden niet alleen meer van 
stickers en/of barcodes voorzien, maar ook van chips om DifTar 
mogelijk te maken.

1992 - Geïnspireerd door de successen breidt Engels haar product-
assortiment voor milieugerelateerde producten sterk uit. In de loop 
van de jaren is dit uitgegroeid tot een compleet assortiment van 
afvalbakken, afvalkorven, milieuboxen, (UN-gekeurde) palletboxen, 
afvalcontainers en lekbakken.

1996 – Engels Logistics NV wordt opgericht om de Belgische markt 
beter te kunnen bedienen. Eerst gevestigd in Zonhoven, nu in Paal-
Beringen. 

GRAAG STELLEN 
WE ONS VOOR 

MISSION  
STATEMENT

Engels, in dienst van een beter milieu

ENGELS is leverancier van pro-
ducten in dienst van logistiek 
en een beter milieu, met een 
sterke nadruk op duurzaam-
heid. Engels heeft als doel 
haar groei naar een Europese 
toppositie voort te zetten door 
een professionele partner te 
zijn voor zowel haar klanten als 
leveranciers. Dit door:

•	Kwaliteit van haar producten, 
advies en service.

•	Creativiteit van de door haar 
voorgestelde oplossingen.

•	Duidelijkheid en toeganke-
lijkheid van haar documenta-
tie en communicatie.

•	Volledigheid van haar leve-
ringsprogramma.

Een compleet assortiment 
geeft antwoord op alle vragen 
naar magazijn- en transport-
bakken, verpakkingen voor 
meervoudig gebruik, pallets 
en palletboxen, lekbakken, 
gecertificeerde bakken  voor 
veilig vervoeren van gevaarlij-
ke stoffen, afvalcontainers en 
bakken voor afvalscheiding- 
en inzameling.

Snel leveren, ook een specia-
lisme.

Alleen in Eindhoven al 7.500 m² 
opslag.
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2005 – om de Franse markt te bewerken wordt Engels Manutention 
Environment SARL opgericht met vestiging in de regio van Lille.

2005 - Tegenwoordig zien we niet graag dat inzamelaars (te) zwaar 
lichamelijk werk verrichten, de nadruk wordt verlegd van haal naar 
breng systemen. Engels introduceerde onder andere daarom in 
haar nieuwe productlijn ondergrondse en semi-ondergrondse 
afvalcontainers. Om deze reden is Engels Behältertechnik GmbH bij 
Lübeck opgericht, waar het grootste gedeelte van deze containers 
wordt geproduceerd.

2006 – Engels Group wordt uitgebreid met Engels Logística e 
Ambiente LDA, waarmee Engels nu ook een vestiging in Lissabon, 
Portugal heeft. 

2008 - HLC Milieuservice wordt na jaren van samenwerking onder-
deel van de Engels Group en gaat Engels HLC heten. "Intelligente 
afvallogistiek" zoals uitgebreide mogelijkheden voor toegangscon-
trole, databasebeheer en Container Managment Software vallen nu 
allemaal onder eigen beheer.

2008 – Engels introduceert haar ondergrondse perscontainer, welke 
medio 2012 doorontwikkeld is tot een uniek product met gepaten-
teerd perssysteem.

GRAAG STELLEN 
WE ONS VOOR

PRODUCTEN EN 
DIENSTEN

Al meer dan twee decennia 
lang is Engels betrokken bij 
projecten in de afvallogistiek. 
Met deze ervaring is een zeer 
compleet assortiment van 
afvalbakken, afvalkorven, mili-
euboxen, palletboxen, afval-
containers, bovengrondse-, 
semi-ondergrondse- en onder-
grondse (pers)containers 
samengesteld. 

Opties zoals DifTar chips, ver-
schillende toegangscontrole- 
en opnamesystemen behoren 
ook tot de mogelijkheden. 

Engels is vernieuwingsgezind, 
denkt in duurzame en prak-
tische oplossingen en levert 
kwalitatief hoogwaardige 
producten. Dit kan worden 
gewaarborgd doordat ontwik-
keling, fabricage, montage en 
installatie in eigen beheer uit-
gevoerd worden. 

Maatwerk behoort hierdoor 
ook tot de mogelijkheden, 
getuige de vele variaties van 
aangepaste bakken, contai-
ners en zuilen die in samenwer-
king met onze klanten tot stand 
zijn gekomen. 

Kant-en-klare opties bieden en 
zoveel mogelijk ontzorgen is de 
gedachte van het speciaal op 
afvallogistiek afgestemd dien-
stenpakket. Zo biedt Engels 
voor haar producten onder-
houd- en servicecontracten, 
maar ook full-service formules 
voor het uitzetten van bijvoor-
beeld containers en stickerac-
ties. 

Daarnaast kan Engels een in 
huis ontwikkeld Webbased 
Container Management 
Software System en database 
beheer ter beschikking stellen. 

2012 -- Engels' missie om tot de belangrijkste spelers binnen de milieu- 
en afvallogistiek branche te behoren, blijft het speerpunt van de 
organisatie.
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recycling voor onze toekomst
ENGELS

AFVALSCHEIDEN

BINNEN

Hygiëne pedaalemmers

Concepten voor
meerdere fracties

Ontworpen voor 
de praktijk



AFVALSCHEIDEN

RAKO
INZAMELBAKKEN

RECYCLESETS
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Ons RAKO systeem inzamelbakken is gemaakt van bijna onbreek-
bare, vorstbestendige kunststof. Inhouden: tussen de 2 en 175 ltr, op 
deze pagina vindt u de meest courante. Mogelijkheden: op pagina 
M8 t/m M12 ziet u wat er zoal met RAKO bakken gerealiseerd kan 
worden.

Inwerpframe.

inzamelbakken zijn naast re-
cyclegrijs, ook leverbaar in 
grijs en vaak in rood en blauw, 
bijvoorbeeld als papierbak of 
kantoormilieubox.

Koffiebekerbak, geschikt voor 
alle gangbare diameters be-
kers en cups. Capaciteit 1000 
stuks. Past in ecozuil, en op op-
zetframe.

Recycleset, samenstelling naar keuze.

INZAMELBAKKEN

TOEBEHOREN

art.nr. afmetingen (bxlxh)

3-202 KBB 600x400x340 mm

90143 opvangzak,
HDPE 0,1 mm

art.nr. inhoud afmetingen (lxbxh) beschikbaar in vele uitvoeringen 

3-204-0 20 liter 400x300x220 mm recyclegrijs, lichtgrijs rood en blauw 
geschikt voor liggend A4 papier

3-205-0 30 liter 400x300x325 mm recyclegrijs, lichtgrijs

3-201G-0 40 liter 600x400x220 mm recyclegrijs, lichtgrijs, rood en blauw

3-202G-0 60 liter 600x400x325 mm recyclegrijs, lichtgrijs, rood en blauw

3-309G-0 90 liter 600x400x425 mm grijs, vier open grepen

Zie ook onze logistiek folder !

art.nr. afmetingen (lxbxh) omschrijving

3-208-160 600x400x170 mm inwerpframe, lichtgrijs 

3-214-0 400x300 mm oplegdeksel, donkergrijs

3-214-1 400x300 mm scharnierdeksel, donkergrijs, blauw, rood

3-213-0 600x400 mm oplegdeksel, donkergrijs

3-213-1 600x400 mm scharnierdeksel, donkergrijs, blauw, rood

80-156-1 600x400 mm onderzetwagen, op grijze rubber  zwenkwie -
len ø 75 mm
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AFVALSCHEIDEN

MILIEUBOXEN
BATTERIJBOXEN

INZAMELING/RECYCLING

MILIEUBOXEN
BATTERIJBOXEN

AFVALSCHEIDEN

ECOZUILEN

Ecozuilen zijn staanders 
waar    aan verschillende ma-
ten frames traploos beves-
tigd kunnen worden. In deze 
frames passen de RAKO 
bakken, koffie beker bakken, 
milieuboxen, batte rij   bakken 
zowel in combinaties als op 
zichzelf. 

Zuil zoals geleverd aan de TU Delft.

Ecozuil zonder bakken. Iedere inzamelbak combinatie 
mogelijk.

Framesteun, voor gewichten 
boven 25 kilo

Muurbevestigingsset voorkomt 
omvallen bij botsingen.

frame 400x300 mm

frame 600x400 mm

art.nr. omschrijving

5050281 ecozuil 1200 mm. op 3-poot, zonder frames

art.nr. omschrijving

5050296 frame 300x200 mm

5050306 frame 400x300 mm

5050316 frame 600x300 mm

5050326 frame 600x400 mm

10006133-1 steun voor frame bij
afmetingen 600x400mm

art.nr. omschrijving

10004643 muurbevestigingsset, 2 
beugels, 4 bouten en 
bevestigingsmateriaal
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AFVALSCHEIDEN

MILIEUBOXEN
BATTERIJBOXEN

AFVALSCHEIDEN

ECOLECTS

Een maatproduct voor afvalscheiden in een ziekenhuis: koppelbare 
ecolects met houders voor platgevouwen dozen. Ze lopen mee in 
hetzelfde logistieke traject als de goederen aanvoer.

Ecolects zijn luxe kasten op  
wielen of stelvoeten voor 
onze inzamelbakken. Ze zijn 
vervaardigd uit alu minium 
hoekprofielen en kunststof 
gemelamineerde panelen.
Op voorraad hou den we ze 
met 3 niveaus, geschikt voor  
3 tot maxi maal 6 fracties. 
Onze assemblage-afdeling 
werkt graag mee aan idee-
en van onze klanten, zoals 
hier- onder een containerom-
bouw (klant TNT) en rechts-
onder een "inzameltrein".

BATTERIJEN

Aantal niveaus en 
indeling zijn variabel.

Inwerpklep.

Standaard ecolect.

De inwerpklep sluit luchtdicht 
en brandveilig.

Container ombouw, brandvei-
lig, ook schakelbaar tot groe-
pen.

art.nr. afmetingen (lxbxh) omschrijving

90195-0 695x425x1560 mm ecolect met 3 niveaus, als boven

3-205G-0 400x300x325 mm inzamelbak, 2 per niveau, als boven

3-202G-0 600x400x325 mm inzamelbak, 1 per niveau, als boven

ZT-TEKST 30 mm hoog kleefletters, wit, per woord
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Eenvoudig, fris en strak geprijsd is de afvalbak op de rechterfoto 
eveneens een minimum aan grondoppervlak. 

Het ontwerp van deksel laat 
toe de afvalbak strak tegen 
de muur te plaatsen. Dankzij 
een tegengewicht van me-
taal aan de binnenzijde van 
het deksel, valt deze auto-
matisch dicht.

Pedaalemmers hoeft u niet aan te raken tijdens het weggooien van 
uw afval. Deksels blijven niet openstaan, zodat er geen nare geurtjes 
vrijkomen. Verkrijgbaar al vanaf één stuk. 

art.nr. inhoud afmetingen (lxbxh) omschrijving

PS-95805- 60 liter 370x370x430 mm pedaalemmer in alle hierboven 

afgebeelde kleurvariaties

Aan variaties keuze genoeg. De afvalbak is er in 4 volumes, de bak 
zelf is standaard in het wit of het grijs en de deksels zijn standaard 
verkrijgbaar in het wit, grijs, rood, groen, blauw en geel.

AFVALSCHEIDEN

KUNSTSTOF
AFVALBAKKEN

art.nr. afmetingen lxbxh omschrijving

0240.500 217x240x290 mm vierkant, te voorzien van art. 0230 aan beide kanten, 
13,5 ltr., blauw

0240.900 217x240x290 mm vierkant, te voorzien van art. 0230 aan beide kanten, 
13,5 ltr., zwart

0230.100 217x155x290 mm halfrond, te bevestigen aan art. 0240, 6,2 ltr., geel

0230.600 217x155x290 mm halfrond, te bevestigen aan art. 0240, 6,2 ltr., groen

0230.900 217x155x290 mm halfrond, te bevestigen aan art. 0240, 6,2 ltr., zwart

art.nr. omschrijving

ST-1003-GRY afvalbak met kantel-
deksel, 25 ltr.

ST-1005-GRY afvalbak met kantel-
deksel, 40 ltr.

Verkrijgbaar in de kleuren 
geel, blauw, groen en zwart.

De bakjes aan de zijkant han-
gen aan de middelste bak. 
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AFVALSCHEIDEN

MILIEUBOXEN
BATTERIJBOXEN

AFVALBAKKEN 

PUSH BINS

Handig transportrollertje op 
zwenkwieltjes waarvan twee 
geremd. Passend voor zowel 
de 60 ltr. als de 80 ltr. afvalbak.

De deksel valt dicht en houdt 
zo het afval uit het zicht. De 
handgrepen maakt het ledi-
gen en verplaatsen gemakke-
lijker.

Perfect passend onder een 
toonbank.

Sterke, ruimte-efficiënte afvalbak (60 of 80 liter op nog geen 0,15 m² 
vloer). Doordat de inwerpopening aan de voorkant zit, is de bak 
ideaal voor achter de bar of onder de toonbank. Zowel de 60 liter 
bak als de 80 liter bak kan voorzien worden van zeven verschillende 
deksels.

Alle deksels passen op zowel de 60 als de 80 liter bak. Bij iedere bak 
wordt een stickervel met zes afvalfractie symbolen geleverd.

art.nr. afmetingen lxbxh omschrijving

PB-1080-GRY 460x320x580 mm kunststof afvalbak, 60 liter

PB-1090-GRY 460x320x762 mm kunststof afvalbak, 80 liter

PB-1081-GRY-LID 470x340x220 mm grijs deksel met inwerpklep

PB-1082-GRY-LID 470x340x220 mm grijs deksel met glasinwerp

PB-1083-GRY-LID 470x340x220 mm grijs deksel met papiersleuf

PB-1011-GRY-LID 455x330x65 mm dicht deksel, grijs

PB-1012-GRN-LID 455x330x65 mm deksel met ronde inwerpopening, groen

PB-1013-YEL-LID 455x330x65 mm deksel met vierkante inwerpopening, geel

PB-1014-BLU-LID 455x330x65 mm deksel met papiersleuf, blauw

art.nr. afmetingen (lxbxh)

PB-1001-BLA 330x440x245 mm

De afvalbakken zijn onderling perfect stapelbaar.
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AFVALBAKKEN 

PEDAALEMMERS

Sterke kunststof wielen aan de 
achterzijde van de 90 liter af-
valbak.

Robuust pedaalmechanisme.

Onderstaande afvalbakken hebben ronde hoeken en glad opper-
vlak dus eenvoudig schoon te maken. Versterkte bodem, zijverster-
kingen en de dikte van het plastic dragen bij aan een robuuste en 
duurzame afvalbak.

De deksel sluit nauw aan op de bak waardoor het hinderlijke geur-
tjes tegenhoudt. Op de voorkant van de deksel is een ruimte voor-
zien om een sticker met de afvalfractie er op te plaatsen.

Een greep uit ons assorti-
ment no-nonsens afvalbak-
ken. We houden verschil-
lende maten, kleuren en 
dekselvarianten op voor-
raad. Kunststof afvalbakken 
hebben een glad oppervlak 
en daardoor makkelijk en 
hygienisch schoon te ma-
ken. 

Voor alledaags gebruik in di-
verse omgevingen, zoals open-
bare ruimtes, ziekenhuizen, be-
drijven en scholen. 

art.nr. afmetingen lxbxh omschrijving

SO-1230-GRY 410x400x435 mm 30 liter, grijs

SO-1230-WHT 410x400x435 mm 30 liter, grijs

SO-1245-GRY 410x400x600 mm 45 liter, grijs

SO-1245-WHT 410x400x600 mm 45 liter, grijs

SO-1270-GRY 495x412x673 mm 70 liter, grijs

SO-1270-WHT 495x412x673 mm 70 liter, grijs

SO-1290-GRY 500x412x820 mm 90 liter, grijs

SO-1290-WHT 500x412x820 mm 90 liter, grijs

voor ieder formaat afvalbak is er de keuze uit 6 verschillende kleuren 
deksel, geel, rood, blauw, groen, grijs en wit.

Elke pedaalemmer wordt geleverd met een stickervel met zes afval-
fractie symbolen.



PAPIER

GLAS
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Met bedrukking op bedruk-
baar oppervlak aan de voor-
zijde.

AFVALSCHEIDEN

INZAMEL-
KORVEN

Scharnierdeksel voor glas- en  
papierkorven. 

Gehard stalen hengsel met 
kunststof handvat, verzinkt èn 
gelakt, op een korf met open 
grepen.

Stickervel met zes fracties. 
Lever baar in wit en zwart, en in 
vier talen.

PLASTIC

Inzamelkorven zijn bedoeld voor het scheiden van glas of papier, 
zowel thuis als op de werkvloer. Thuis nemen ze gestapeld weinig 
ruimte in en op kantoor staan ze strak langs het bureau. Onze design 
korven voelen zich thuis op kantoor, getuige referenties als het 
Ministerie van Defensie, de KLM en ING-Bank.

De korf is leverbaar in vele kleuren, geperforeerd of gesloten, met 
of zonder inwerpopening. De korf heeft een vlak aan de voorzijde 
van 150x75 mm waar een sticker of opdruk van de afvalfractie of uw 
logo kan komen.

Door hun rechte achterkant staan ze strak tegen de wand.

490x300x385 mm
32,5 ltr.

490x300x385 mm
32,5 ltr.

490x300x385 mm
32,5 ltr.

490x300x385 mm
32,5 ltr.

art.nr. omschrijving

PS-325G-1 papierkorf, dicht met inwerp-
opening

art.nr. omschrijving

PS-325P-1 papierkorf, geperforeerd met 
inwerpopening

art.nr. omschrijving

PS-325G papierkorf, dicht zonder 
inwerpopening

art.nr. omschrijving

PS-325P papierkorf, geperforeerd 
zonder inwerpopening
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De papierbak is smal, dus past 
vaak in de ruimte naast de 
printer.

De afvalbakken kunnen wor-
den gecombineerd tot inza-
mel-unit.

508x279x762 mm
87 ltr.

508x279x630 mm
70 ltr.

Alle deksels passen op zowel de Midi als de Maxi uitvoering. De dek-
sels en stickers zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren overeenkom-
stig met de kleuren van de afvalfracties. U kunt de bak natuurlijk ook 
gebruiken voor een andere fractie. Setprijs deksel en sticker.

AFVALSCHEIDEN

ECOSORT

Dankzij hun hoogte nemen onze “Ecosort” afvalbakken weinig kost-
baar vloeroppervlak in. Ze zijn eenvoudig te reinigen, en voelen zich 
even  goed thuis in werkplaatsen als in openbare ruimtes.

Afval wordt weggegooid zon-
der de bak of deksel aan te 
raken en is buiten het zicht van 
de omgeving.

The Art of Recycling

y, promotion, help lines and tracking.
For further information please visit our website www.straight.co.uk

Lids available in

WRAP colours.

UK designed and 

manufactured

to reduce lead times

and freight costs.

FEATURES

Three lid types

available; paper recycling

aperture, bottle/can aperture

and a general waste grab lid.

WRAP labelling

and iconography

to allow easy

source separation

of materials.

Ideal for the

source separation  of waste.

Narrow footprint

of limited space.

Strong handles

to allow easy lifting

and tipping of the

containers.

Made from tough,

heavy duty

polymers.

Large areas suitable

for the application of

graphics.

Engels Logistics NV
Industrieweg Zuid 1307
Zone de Waerde
B-3520 ZONHOVEN

Telefoon: +3211-815050
Fax: +3211-815060
E-mail: post@engels.eu 

art.nr. 80178-E-LIDSWG

art.nr. 80178-E-TROLLEY

art.nr. omschrijving

80178-ECOMIDI ecosort, 70 liter afvalbak 
met diverse deksels

art.nr. omschrijving

80178-ECOMAXI ecosort, 70 liter afvalbak 
met diverse deksels
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Voorzien van draaisluiting is het vertrouwelijk papier goed opgebor-
gen.

VERTROUWELIJK 
PAPIER

Door de smalle inwerpopening 
en het stevige slot is vertrou-
welijk papier niet meer toe-
gankelijk voor anderen.

Een officieel document of vertrouwelijke informatie verdwijnt net 
als al het andere papier ooit eens in de prullenbak. Deze papieren 
verdienen een discrete omgang, ook als ze niet meer actueel zijn.

Daarom hebben we onze afvalbakken geschikt gemaakt voor dit 
type gebruik.:

•	 De kantoormodule, fraai praktisch en flexibel, kan naar 
wens worden voorzien van een slot op (één van) de deksels. 

•	 De papierkorf, voorzien van verhoogd deksel, sluit uw pa-
pier veilig af. Prima te bedrukken met uw logo of tekst. 

•	 De Lange Jan, ruimtebesparend en zeer geschikt als papier-
bak, kan stevig op slot met behulp van een draaisluiting.

De Lange Jan kan voorzien 
worden van een deksel met 
geïntegreerd slot. Je klikt 
de deksel op de bak en sluit 
hem vervolgens met een 
draaisluiting. 

De Ecomodule heeft een harde kunststof deksel waar een sleuf in 
gefreesd kan worden. In combinatie met een draaisluiting aan de 
bak is de ecomodule een veilige plek voor vertrouwelijk papier.

Met een speciaal verhoogd 
deksel is de korf minder buig-
zaam en sluit mogelijke hand-
grepen af. 

Sluit de korf af met een slotje of verzegeling naar gelang de veilig-
heidswensen en uw vertrouwelijke informatie ligt veilig opgeborgen 
tot het definitief vernietigd wordt.

Ook de standaard papierkorf, al aanwezig op veel kantoren, kan 
gebruikt worden voor het verzamelen van vertrouwelijk papier.



AFVALSCHEIDEN

MILIEUBOXEN
BATTERIJBOXEN

modulair en een-
voudig te combineren 
voor diverse fracties

onderzetwagen en andere 
accessoires optioneel

AFVALSCHEIDEN

ECOMODULES

voor maatwerk afvalscheiding
ENGELS
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AFVALSCHEIDEN

MILIEUBOXEN
BATTERIJBOXEN

Nut en noodzaak van afval 
scheiden hoeven we u niet 
uit te leggen. Maar overdrij-
ven helpt de goede zaak 
niet. Wie zit er te wach ten op 
een glasbak op het kantoor 
of een biobak bij de recep-
tie? Ecomodules stel je sa-
men om in iedere omge  ving 
te scheiden wat zinnig is. 
Dit levert meer motivatie en 
minder irritatie.

compact en handig: een 30 li-
ter papierunit gecombineerd 
met een 18 liter restafvalbakje. 
Ook een opvang voor koffie-
bekers is voorzien (optioneel).

Vertrouwelijk papier kan ach-
ter slot en grendel (nr. 90355-
1048-u6).

Trio uitvoering, je klikt eenvoudig een module met kantelbak onder 
een duo uitvoering.

Ecomodules zijn stapelbare en koppelbare afvalbakken.  
Er passen emmers en/of afvalzakken in. Je kunt er iedere 
denkbare combinatie mee samenstellen, variërend van wit en 
bont papier op kantoor, vertrouwelijk papier, medisch glas in 
een behandelkamer. De afgebeelde kleuren zijn leverbaar uit 
voorraad.

Een scharnierende klem houdt 
de afvalzak op zijn plaats.

Inhangbakje voor chemisch afval  
of koffiebekers (nr. 90200-301).

Stickervel met 6 fracties. Lever-
baar in wit en zwart, en in 4 ta-
len.

ECOMODULES

AFVALSCHEIDEN
OP MAAT

Duo uitvoering, met links een emmer met hengsel voor papier, snel en 
makke lijk leeg te gooien en rechts een restafvalzak onder het deksel, 
groot genoeg om hooguit eens per 14 dagen vervangen te worden.

artikelnr. afmetingen lxbxh omschrijving

90200-OFFICE 400x300x350 mm duo uitvoering met zak en emmer

90200-TRIO 400x300x700 mm trio, 2 emmers met deksels en 1 kantelbak

90200-TRIOM 400x300x700 mm trio, 1 emmer, 1 zak met deksel en 1 kantelbak

90200-206-50 Ø 50 mm set van 4 zwenkwielen, waarvan 2 met rem
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AFVALSCHEIDEN

MILIEUBOXEN
BATTERIJBOXEN

Combinatie voor glas/papier/bio/restafval.

De bouwstenen waaruit de verschillende modules op deze 
pagina’s zijn samengesteld vindt u op de volgende bladzijde. 
U bent vrij uw eigen hoogstpersoonlijke combinatie samen te 
stellen! De kleuren van de deksels en kantelbakken correspon-
deren met die van afvalcontainers: voor maximale duidelijk-
heid samen met de stickers.

set voor op scholen, geplaatst op stoere RVS onderzetwagen.  
Containers en modules passen bij elkaar.

insteek zwenkwielen, passend 
onder elke module.

RVS onderzetwagen, op kunst-
stof zwenkwielen Ø 100 waarvan  
2 geremd. Al zijn insteekwielen sterk ge-

noeg om een stootje te ver-
dragen, voor professioneel 
gebruik adviseren wij onder-
zetwagens.

Bij hygiëne hoort verrijdbaar. 
Onder en opzij van alles wat 
vast op zijn plaats staat ver-
zamelt zich vuil. Daarom kun 
je onder de ecomodules 
kunststof wielen bevestigen. 
Of ze op eenvoudig reinig-
bare RVS onderzetwagens 
zetten.

Sets met onbrandbare volkern 
top.

ECOMODULES

AFVALSCHEIDEN
OP MAAT

artikelnr. omschrijving

90200-206-50 Ø 50 mm, 2 met rem

artikelnr. omschrijving

OW-4030 inwendig 400x300 mm

OW-8030 inwendig 800x300 mm
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AFVALSCHEIDEN

MILIEUBOXEN
BATTERIJBOXEN

Module 300X200X350 mm. Module 400X300X350 mm.

Module 400X300X350 mm met 
open voorzijde t.b.v. kantelbak.

Kantelbak 30 liter, passend in de 
module hiernaast.

Inzetemmer 14 liter. Klem voor 18 liter afvalzak.

Tafelblad 400x300 mm.
Scharnierdeksel 300x200 mm.

Op deze pagina vind u de 
bouw stenen van ons sys-
teem eco modules. Tafelbla-
den wor  den gebruikt boven 
kan tel bakken, scharnierdek-
sels boven inzet emmers of 
afvalzak klemmen. De een-
heden zijn stapelbaar, en in-
dien gewenst, koppelbaar. 

Alle modules kunnen op elkaar 
bevestigd worden.

Modules met schakelbare  
zijkanten kunnen in de lengte  
aan elkaar bevestigd worden.

Stevige LDPE afvalzakken, per 
100.

ECOMODULES

ONDERDELEN

artikelnr. omschrijving

90200-101 stand alone

90200-102 1 zijde koppelbaar

90200-103 2 zijden koppelbaar

artikelnr. omschrijving

90200-211-1 stand alone

90200-212-1 1 zijde koppelbaar

90200-213-1 2 zijden koppelbaar

artikelnr. omschrijving

90200-201 stand alone

90200-202 1 zijde koppelbaar

90200-203 2 zijden koppelbaar

artikelnr. omschrijving

902-214.7 zonder hengsel

90053.9 zwart hengsel kantelbak

artikelnr. omschrijving

90200-302 grijs scharnierend

902-302.9 zwart scharnierend

artikelnr. omschrijving

90200-105 onbreekbaar

artikelnr. omschrijving

90200-106 grijs met kunststof hengsel

902-106.9 zwart met kunststof hengsel

artikelnr. omschrijving

90200-401 brandwerend

90200-402 brandwerend, met sleuf

artikelnr. past bij:

90143-1 emmer/klem

90143-2 kantelbak
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ECOMODULES

HET PRINCIPE

U kunt ze zo hoog maken als u zelf wilt.

Ze zijn ook zijdelings te monteren.

De voordelen van de kantelbak

De ecomodules zijn bekend 
om hun duurzaam gebruik: 
de modules zijn gemaakt 
van ABS, een kunststof van 
hoge en nauwelijks breek-
bare kwaliteit, de emmers 
zijn van PPcop, een veel soe-
peler materiaal. Ze zijn een-
voudig schoon te maken. We 
kunnen de ecomodules ook 
aanpassen aan de huiststijl 
van uw organisatie door een 
opdruk of door het gebruik 
van kleurcombinaties. 

op een kier sluiten 
ze automatisch

positie waarin de 
kantelbak open 
blijft staan

de kantelbak kan 
uit de ombak

2 kantelbakken zijn 
gemakkelijk in één 
hand te dragen

Afneembare wielen direct on-
der de bak.

Onze module is het eerste bakkensysteem dat is ontworpen 
voor het sorteren van afval, waarbij de gebruiker zelf het aan-
tal en de inhoud van de fracties kan bepalen. Elke module 
bestaat uit elementen van 18 en 40 liter die, naar gelang de 
behoefte. kunnen worden gemonteerd in de hoogte of de 
breedte.

4

2

1

3

•	1 Module 400 x 300 x 350 mm 
voor 2 emmers of zakken/ zak-
kenklemmen met twee gladde 
zijden of één gladde en één 
schakelbare zijde.

•	2 Module 400 x 300 x 350 mm 
voorzien van een kantelbak 
met twee gladde zijden of één 
gladde en één schakelbare 
zijde.

•	3 Module 200 x 300 x 350 mm 
voor één emmer of één zak/ 
zakkenklem met twee gladde 
zijden of één gladde en één 
schakelbare zijde.

•	4 Afneembaar scharnierdeksel 
300 x 200 mm. Blijft recht-op 
open staan. Deksel voorkomt 
die hinderlijke geurtjes.

•	5 Emmer 18 liter met kunststof 
hengsel.

3

1

1

5

4

2
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AFVALSCHEIDEN

MILIEUBOXEN
BATTERIJBOXEN

COMPOSTERS

ZELFBOUW

Grootvolume composters, speciaal voor tuinafval, bestaan uit 4 de-
len en worden om transport gemakkelijker te maken als plat pakket 
aangeleverd.

Een 10 liter bio-emmer vindt in  
iedere keuken wel een plaats.

Handig: uitdruip bakje. Droog 
groenteafval composteert snel-
ler.

Deze kleine hulpmiddelen voor composteren worden vaak ingezet 
als “promotieartikel” om afvalscheiden te bevorderen. Geschenken 
dagen uit tot gebruik”.

De Compost Plus Express wordt gekenmerkt door hoge kwaliteit en 
efficiënte compostering. Het volume van 400 tot 600 liter, betekent, 
dat deze ook voor een flinke tuin voldoen. Het composteerproces 
wordt bevorderd door een goede ventilatie. Daarmee is bij deze 
composters zeker rekening gehouden. 

Composteren vermindert 
de hoeveelheid afval, waar-
door u geld bespaart en de 
afvalverwerking ontlast. U 
krijgt hiervoor ook nog eens 
waardevolle meststof voor 
planten en tuin.

De grond wordt door de 
compost geconditioneerd. 
Het houdt de zuurgraad 
binnen de perken en is een 
goede voedingsbodem voor 
nuttige (micro-)organismen.

art.nr. inhoud afmetingen (lxbxh) omschrijving

90975-400.6 400 liter 750x750x850 mm Compost Plus Express groen

90975-400.9 400 liter 750x750x850 mm Compost Plus Express zwart

90975-600.6 600 liter 840x840x1050 mm Compost Plus Express groen

Hij is compact in transport en 
opslag en eenvoudig te monte-
ren aan de hand van een dui-
delijke handleiding. 

Bio-emmer, 6 liter, in gesloten 
of geperforeerde uitvoering. 
Meer informatie op aanvraag.
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AFVALSCHEIDEN

MILIEUBOXEN
BATTERIJBOXEN

AFVALSCHEIDEN

MILIEUBOXEN
BATTERIJBOXEN

COMPOSTERS

UIT EEN STUK

De Compost Plus composter is ster, want gemaakt van gerecycleer-
de shampooflessen. De composter is nestbaar, goed op voorraad te 
houden, maar niet bedoeld voor stuksgewijs verzenden.

De toegang tot de compost is eenvoudig door de grote opening. 
Deze opening is normaal afgesloten door een makkelijk te openen 
klep. Indien gewenst is het zelfs zonder moeite mogelijk de compos-
ter van de composthoop af te tillen.

Universele basis voor gebruik 
op verharde ondergrond. Past 
op beide volumes.

Brede opening voor het uit-
scheppen van de compost.

art.nr. inhoud afmetingen (lxbxh) omschrijving

90595-220 220 liter Ø740x900 mm composter, zwart of groen

90595-330 330 liter Ø800x1000 mm composter , zwart of groen

art.nr. omschrijving

90595-BASE universele basis

Aerator voor het loswoelen 
van de compost voor voor 
nog meer zuurstoftoevoer. 
Hierdoor wordt het compos-
teerproces verder versneld.

Compost als resultaat.

art.nr. omschrijving

90595-AERATOR aerator
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MILIEUBOXEN

 
HUISHOUDELIJK 
CHEMISCH AFVAL

Milieubox deksels vertellen een duidelijk verhaal.

Voor het thuis veilig bewaren 
en aan de inzamelaar aan-
bieden van bijzonder afval 
dat niet thuishoort op de 
stort, zoals giffen, batterijen 
en geneesmiddelen.

Batterij en medicijnen bewaar-
bakje.

Openen milieubox. Alleen de 
hand van een volwassene is 
groot genoeg.

art.nr. inhoud afmetingen (lxbxh) omschrijving

9-2055 30 ltr. 400x310x360 mm box onbedrukt

9-2055-04 2 ltr. 600x90x90 mm batterij en medicijnen opvangbakje

Hengsel vervaardigd van verzinkt staal 5 mm., met witte kunststof greep; wordt ge-
monteerd op de milieubox meegeleverd

Opdruk door middel van een verhit stempel op de voorzijde van de milieubox, bij-
voorbeeld gemeentenaam en wapen

Zeefdruk op het deksel, bijvoorbeeld lijst met probleemstoffen, gebruiksaanwijzing, 
gemeentenaam en logo

Een klantspecifieke uitvoering.

Het deksel is bol, zodat er geen regenwater op blijft staan, en spat-
waterdicht. Het is voorzien van 4 sluitingen, kinderveilig volgens NEN 
1740, en ook door de inzamelaar met handschoenen aan, in één 
handbeweging te openen. Alle hoeken zijn afgerond voor mak-
kelijk reinigen. De box is gesloten stapelbaar en met open deksels 
in elkaar te zetten voor compacte opslag. De Inhoud is 30 liter, de 
hoogte onder het deksel voldoende voor literflessen. Dankzij ruime 
handgrepen is de box goed draagbaar, voor extra gebruiksgemak 
kan ook een hengsel gemonteerd worden.



STALEN 
AFVALBAKKEN/
PEUKENZUILEN

Wandasbakken

Stalen 
afvalbakken

Peukenzuilen

houdt uw entree schoon
ENGELS
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AFVALSCHEIDEN

WANDASBAKKEN
AS/AFVALBAKKEN

Met de toegenomen regels 
omtrent roken is er behoefte 
aan speciale afvalbakken. 
Personeel houdt buiten rook-
pauze, bezoekers trappen 
hun sigaret uit. Het plaatsen 
van buitenasbakken houdt 
uw entree zuiver. 

Op deze pagina staan en-
kele modellen die aan de 
meeste vragen voldoen. Bij 
enige afname leverbaar in 
uw huiskleur, of bijvoorbeeld 
vormgeven als een sigaret. 

Naar gelang de behoefte om de asbak te legen, kunt u kiezen uit 
verschillende volumes.

Een handige oplossing voor 
buitenshuis rookbeleid.

As- en prullenbakken designobjecten? Natuurlijk! Bij het inrichten van 
uw gebouwen en bureaus overweegt u zorgvuldig welke meubels 
en materialen u neemt. Dan stelt u aan producten voor afvalinzame-
ling toch dezelfde eisen.

regenwaterafvoer

van onder 
af te ledigen

geïntegreerd slot

Peuken, plastic en papier vormen een ontvlambaar mengsel. 
Afvalbakken met een aparte fractie voor sigarettenpeuken bieden 
hiervoor een ideale uitkomst.

Buitenafvalbak met asbak, ideaal voor publieke ruimtes.

art.nr. afmetingen (lxbxh) omschrijving capaciteit

AT-0202-DGRY 255x152x64 mm vierkante wandasbak met 
binnenbak (0,5l.) 

150 sigaretten

AT-0222-DGRY 355x191x64 mm vierkante wandasbak met 
binnenbak (1,5l.)

450 sigaretten

AT-0291-DGRY 500x110x110 mm cilinder-wandasbak met bin-
nenbak (1,0l.)

200 sigaretten

art.nr. afmetingen (lxbxh) omschrijving

AT-0232-DGRY 1040x400x260 mm Staande asbak, 12,5 liter

AT-0292-DGRY ø300x1040 mm Ronde peukenzuil, 3 liter

AT-0262-DGRY 260x400x1040 mm Staande as/afvalbak 12,5 liter

AT-1271-DGRY 280x330x880 mm Buitenafvalbak(20l.) en asbak(2,3l.)
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Zowel voor binnen- als buitengebruik. Verkrijgbaar in verschillende 
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 inwer-
popening beschermd 
tegen beschadiging en 
mogelijke verwonding.
Gegalvaniseerde bin-
nenbak.
Aluminium asbak.

1

2

3

1

2

3

Ontworpen voor binnen en 
overdekt buitengebruik.

AFVALSCHEIDEN

MILIEUBOXEN
BATTERIJBOXEN

AFVALSCHEIDEN

METALEN 
AFVALBAKKEN

art.nr. afmetingen (lxbxh) omschrijving

PB-3140-BLA Ø 410x760 mm met tuimeldeksel, 40 ltr., zwart

PB-3140-MSSTL Ø 410x760 mm met tuimeldeksel, 40 ltr., spiegelend RVS

PB-3140-SIL Ø 410x760 mm met tuimeldeksel, 40 ltr., zilver/grijs

PB-3140-SSSTL Ø 410x760 mm met tuimeldeksel, 40 ltr., satijn RVS

Door zelfsluitende deksels voorkomt de bak dat het vuur zich kan 
ontwikkelen tot een veel grotere brand. De PB-serie zijn brandveilig 
verklaard voor gebruik in openbare ruimte door o.a. de Californian 
State Fire Marshal.

Metalen “pushbins” in decoratief ontwerp.

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 
materialen, 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-MSSTL 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
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AFVALSTATIONS

VOOR AL UW 
AFVALSTROMEN

Vijf-fractie Afvalstation.

Vier-fractie Afvalstation.

Vier-fractie Afvalstation, slan-
ke uitvoering.

Drie-fractie Afvalstation.

art. nr. afmetingen omschrijving

EN-7775012   724x600x762 mm 2-fractie afvalunit met trashfunnels en afvalzakklemmen

EN-7775013 1051x600x762 mm 3-fractie afvalunit met trashfunnels en afvalzakklemmen

EN-7775014 1378x600x762 mm 4-fractie afvalunit met trashfunnels en afvalzakklemmen

EN-7775015 1705x600x762 mm 5-fractie afvalunit met trashfunnels en afvalzakklemmen

Voor de scheiding van afval in bijvoorbeeld openbare ruimtes is 
het Afvalstation een stijlvolle, praktische en flexibele oplossing. Het 
Afvalstation 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. 

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

Onze ervaren metaalbewer-
kers in combinatie met de mo-
dernste apparatuur leveren u 
een product van hoge kwali-
teit. 

Het Afvalstation laat ruimte open tot aanpassingen. Er zijn uitgewerk-
te versies voor 60 liter Ecosort bakken en zakken. Voor smalle gangen 
is een slanke versie met zakken beschikbaar. Ook maatwerk stations 
leveren we graag, bijvoorbeeld aangepast aan bij u in gebruik-
zijnde bakken of beschikbare ruimte.

Zeker als het om afvalbak-
ken gaat, mag Engels zich 
een specialist noemen. En-
gels is competent in: 

•	het leveren van creatie-
ve klantvraag gestuurde 
oplossingen, waarbij we 
het product vormgeven en 
vanuit het CAD systeem 
omzetten naar een produc-
tiemodel.

•	concurrerend produceren 
in eigen fabriek in Selmsdorf 
(DE), waar we werken met 
ervaren metaalarbeiders 
en de modernste appara-
tuur. 

Afsluitbaar met 
driekantslot

afval kan zowel in 
zakken als kunststof 
bakken worden op-
gevangen

deksel en afvalfracties 
zijn uit aluminium ge-
maakt dus licht

per afvalfractie een 
unieke inwerpopening 
en kleur

onder grondplaat zijn 
verstelbare voetjes 
gmemonteerd

standaard wordt de 
metalen ombouw in 
het wit of antraciet ge-
poedercoat

Met een keuze uit 2, 3, 4 of 5 fracties, kan het Afvalstation per afval-
stroom naar wens worden ingezet.
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De 60 liter zakken hangen in stalen scharnierende afvalzakhouders. 
De kunststof bakken hangen op de rand van de ombouw en wor-
den door het deksel stevig op hun plaats gehouden. De inwerp-ope-
ningen zijn uit aluminium gesneden. Uit voorraad leverbare fracties: 
glas, restafval, papier, plastic en verpakkingen.

Het eerste Afvalstation is 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.

art. nr. afmetingen omschrijving

EN-7775112.7   724x600x762 mm 2-fractie afvalunit met trashfunnels en grijze 60L bakken

EN-7775113.7 1051x600x762 mm 3-fractie afvalunit met trashfunnels en grijze 60L bakken

EN-7775114.7 1378x600x762 mm 4-fractie afvalunit met trashfunnels en grijze 60L bakken

EN-7775115.7 1705x600x762 mm 5-fractie afvalunit met trashfunnels en grijze 60L bakken

AFVALSTATIONS

HERKENBARE 
KLEUREN EN 

VORMEN 

Trendy kleuren trekken de aandacht van de milieubewuste reiziger.

Afvalstation in grote aantal-
len geleverd aan de Belgische 
Spoorwegen (NMBS).

Het Afvalstation is herkenbaar 
gemarkeerd door gelaserde 
namen van de fracties en vor-
men van de inwerpopening. 

De metalen ombouw is gepoe-
dercoated en standaard ver-
krijgbaar in antraciet of wit. 

Het aanbrengen van een slot is 
standaard.

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

De bakken zitten opgesloten in de houder en kunnen zonder sleutel 
niet worden meegenomen. 
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De MEI 03 heeft drie kantel-
bakken, elk met een kunststof 
18 liter bak.

art. nr. omschrijving

MEI 03 3 niveau's, rvs

MEI 03.000 3 niveau's, wit

MEI 03.700 3 niveau's, grijs

340x250x1360 mm
met drie 18 ltr. bakken

600x260x930 mm
4x18 ltr. bakken

450x300x1250 mm
2x50 ltr. bakken

AFVALBAKKEN

STALEN
ECOMODULES

Als je één vak opentrekt, gaan de andere vanzelf mee. In gesloten 
toestand dooft eventueel vuur door zuurstofgebrek. De hoogte van 
de kunststof bakken is geschikt voor 2- ltr. pet flessen.

Ecomodules: elegant, brandveilig en hygiënisch afvalscheiden in 
roestvast of epoxy staal.

Ecolettes worden standaard 
vervaardigd van RVS, maar 
zijn indien gewenst ook le-
verbaar in wit of lichtgrijs 
epoxy staal. 

art. nr. omschrijving

MEI 04 2 niveaus, rvs

MEI 04.000 2 niveau's, wit

MEI 04.700 2 niveau's, grijs

art. nr. omschrijving

MEI 02-50 2 niveau's, rvs

MEI 02-50.000 2 niveau's, wit

MEI 02-50.700 2 niveau's, grijs



AfvAl-
contAiners

altijd voorraad, kwaliteit en garantie

Huis-aan-huis 
inzamelmiddelen

2-wielcontainers in 
vele kleuren en maten 

uit voorraad

4-wielcontainers in kunststof 
en staal met vele opties
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HUis-AAn-HUis 
inZAMelinG

inZAMelKorven

Huis-aan-huis inzameling in Hel-
mond via vereniging.

Scharnierdeksel, voor glas en 
papier korven. 

Gehard stalen hengsel met 
kunststof handvat, verzinkt èn 
gelakt, op korf met open gre-
pen.

Niet altijd is de oplossing een extra minicontainer. Waar de gebruiker 
klein behuisd is, kan een recyclebak of korf een beter alternatief zijn. 
Alle uitvoeringen van onze inzamelbakken en -korven kunnen voor-
zien worden van deksels. De inhoud blijft zo droog en papier waait 
niet over straat. 

art.nr. inhoud afmetingen lxbxh omschrijving

PS-325G-1.50 32,5 ltr. 490x300x385 dichte korf met inwerpopening

PS-325G.50 32,5 ltr. 490x300x385 dichte korf zonder inwerpopening

PS-325P-1.50 32,5 ltr. 490x300x385 geperforeerde korf met inwerpopening

PS-325P.50 32,5 ltr. 490x300x385 geperforeerde korf zonder inwerpopening

De korf is leverbaar in vele kleuren, geperforeerd of gesloten, met of 
zonder inwerpopening. 

Voor de verschillende afvalfracties hebben we bijbehorende stickers, 
maar ook maatwerk is geen probleem.

Korf met dichte handgrepen, 
optioneel.

Door hun rechte achterkanten staan ze strak tegen de wand.

Stapelbaar, voor toegang tot de Inhoud en nestbaar voor efficiënt 
opbergen.

art.nr.: PS-325-D
scharnierdeksel

art.nr.: PS-325-100 
stalen hengsel met kunststof handvat
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HUis-AAn-HUis 
inZAMelinG

inZAMelbAKKen

Inzamelbakken voor buitengebruik (bijnaam: bermbakken).

art.nr. inhoud afmetingen lxbxh omschrijving

RR44 44 liter 550x395x273 mm bermbak 44 ltr.

RR55 55 liter 550x395x325 mm bermbak 55 ltr.

RR55-D nvt 550x425 mm druipwaterdicht deksel, klemt op bak

art.nr. inhoud afmetingen lxbxh omschrijving

minimax 35 35 ltr. 390x318x500 bak met scharnierdeksel en hengsel

minimax 50 50 ltr. 396x390x500 bak met scharnierdeksel en hengsel

minimax 50/A 50 ltr. 396x390x500 idem, met inwerpklep

napo 70 70 ltr. 500x430x700 bak met oplegdeksel en grepen

Niet altijd is de oplossing een extra minicontainer, of een inzamelkorf 
(bedoeld voor gebruik binnen, in schuur of garage). Waar de gebrui-
ker klein behuisd is, kan een recyclebak in de achtertuin buiten blijven 
staan, en op inzameldagen naar de straat gedragen worden. Want 
wie rijdt er nu graag een afvalcontainer door zijn huis! Recyclebakken 
kennen miljoenen tevreden gebruikers in de V.S., Groot Brittanië,  
Frankrijk en België. De afmetingen zijn afgestemd op 2-wekelijks 
legen.

Inzamelkorven en -bakken 
kunnen op vele manieren 
worden gemarkeerd.

Dankzij ingenieuze constructie blijft ook een omgevallen bak dicht.

Waar geen plaats is voor een minicontainer, zijn onze inzamelbak-
ken uitstekend inzetbaar. Bak, kunststof hengsel en (scharnier)deksel 
zijn zwaar uitgevoerd en behoorlijk vandaalbestendig.

Zeefdruk op voorzijde (hier 
Den Bosch.

Hot stamp bedrukking op 
voorzijde (hier Edinburgh).

Goudfolie opdruk (hier  Lon-
don City).

Of polyethyleen stickers met 
full-colour bedrukking.



M34

Iedere container bestaat uit een HDPE (polyethyleen) romp en 
deksel. Het deksel heeft 2 handgrepen om het openen een-
voudiger te maken. Met iedere minicontainer wordt standaard 
een massief stalen as met 2 wielen met vol rubber banden Ø 
200 mm (zwart) meegeleverd. Iedere container voldoet aan 
de EN 840 norm. De containers worden uitsluitend geprodu-
ceerd van nieuw materiaal, zijn UV- en vorstbestendig en vrij 
van cadmium en andere zware metalen. 

Voorraadkleuren zie blokjes.

Lichtgrijze rompen met 
gekleurde deksels, voorraad: 
MGB 120 en MGB 240.

Wij houden 10 kleurcombinaties en 7 maten 2-wiel containers op voorraad:

Deksels voorzien wij van door-
lopend nummer en/of uw 
naam, gegraveerd of bedrukt.

Rompen voorzien we van 
zeefdruk, sticker of hotstamp.

445 x 530 x 940 mm  
60 ltr.

445 x 530 x 940 mm  
80 ltr.

480 x 550 x 940 mm  
120 ltr.

480 x 550 x 1070 mm  
140 ltr.

art.nr.: MGB 140art.nr.: MGB 120

art.nr.: MGB 60 art.nr.: MGB 80
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KUnststof
contAiners 

oPties 2-Wiel
contAiners

U ziet op deze pagina enkele 
van onze standaard opties 
afgebeeld, zoals driekant en 
zwaartekracht sloten. Deze 
monteren wij op alle con-
tainers. 

Afneembaar koppelsysteem, ook te gebruiken om een container 
ARBO vriendelijk als driewieler te verrijden.

blikkenpers regenkap/papiersleuf/slot

glasrozetbrievenbus

580 x 740 x 1070 mm  
240 ltr.

600 x 890 x 1100 mm  
360 ltr.

art.nr.: MGB 240

art.nr.:  MGB-KLEP-2W

art.nr.:  MGB-BLIKP voor de 240 ltr. 
  container

art.nr.: MGB 3K-SLOT                 driekantslot

art.nr.: MGB KANTELSL-2W

art.nr.: MGB HANGSLOT                    hangslot

art.nr.: MGB AUTOSL            automatic slot

art.nr.: MGB 360

art.nr.:  MGB ROZET

art.nr.:  MGB-PAPIER-SLOT          op grijprand 
               deksel

zwaartekrachtslot

art.nr. omschrijving

MGB 20 containerlifter met koppelstang

MGB 21 containerlifter zonder koppelstang

MGB 22 bevestigingsplaat containerfilter, vastgeschroefd

MGB 23 trekhaak, vastgeschroefd

MGB 38 2-wiel container koppelsysteem, niet afneembaar
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KUnststof
contAiners 

oPties 2-Wiel
contAiners

De afvalcontainers kunnen ook voorzien worden van een boldeksel 
en inwerpopening met afdichtingsflap tegen reukhinder en insec-
ten. 

Op attractieparken en festivals ontstaat veel afval. Door gebruik te 
maken van kleurige containers met grappige gezichten, trek je de 
aandacht van de (jeugdige) bezoekers.

art.nr. omschrijving

MGB 240 BOL-2G MGB 240 container met twee gaten, diverse stickers

MGB 240 BOL-OV MGB 240 container met ovaal gat, diverse stickers

MGB 240 BOL-SL MGB 240 container met sleuf, diverse stickers

art.nr. omschrijving

MGB 120 BOL-2G MGB 120 container met twee gaten, diverse stickers

 MGB 120 BOL-OV MGB 120 container met ovaal gat, diverse stickers

 MGB 120 BOL-SL MGB 120 container met sleuf, diverse stickers

580 x 740 x 1070 mm 
240 ltr.

480 x 550 x 940 mm 
120 ltr.

met diverse kleuren en inwerpopeningen naar gelang afvalsoort

met diverse kleuren en inwerpopeningen naar gelang afvalsoort

folieklemring

art.nr.:  MGB-04 foliering voor 240 ltr. con-
tainer

art.nr.:  MGB 240-APG papiersleuf met uit-
neembeveiliging 
en automatic slot

zakkenklem

art.nr.: MGB-RING 120-S voor de 120 ltr.

art.nr.:MGB-RING 240-S voor de 240 ltr.

art.nr.: MGB-ZAK 120 N voor de 120 ltr.

art.nr.:MGB-ZAK 240 voor de 240 ltr.

MGB 240 uitvoering voor 
vertrouwelijk papier.

LDPE-R zakken geschikt voor 
containers MGB 120 en MGB 
240, per 100 stuks.
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AfvAl
contAiners

bUiten-
AfvAlbAKKen

art.nr.:  MGB 19  beveiliging voor MGB 240 met 3-kant sleutel en  beperkt inwerpvolume.

470 x 250 x 650 mm
42 ltr.

396 x 250 x 650 mm
42 ltr.

art.nr. afmetingen (lxbxh) omschrijving

BZD-70 450 x 300 x  850 mm Buizerd afvalbak, 70 liter

BZD-100 550 x 300 x 1100 mm Buizerd afvalbak, 100 liter

BZD-FST 600 x 400 x 1220 mm Stalen frame voor buizerd

BRD-FBT 600 x 400 x 1400 mm Stalen frame voor buizerd met betonvoet

De "Buizerd" past uitstekend in klassieke en moderne omgevingen.

De Buizerd past in de meeste aanwezige ophangbeugel, maar er 
kan wel twee keer zoveel afval in kwijt. Ondanks de grote inhoud is 
hij toch slank in design. De Buizerd heeft een onverwoestbare gegal-
vaniseerd stalen en gepoedercoate buitenbak. De bak en de deur 
worden elk uit één stuk vervaardigd.

De deur opent meer dan 180 
graden. Daardoor is de bin-
nenbak zeer toegankelijk. 
Het inwerpdeel draait mee 
open met deur. Een even-
tuele kop op de binnenbak 
valt er bij het uitnemen dan 
ook niet zonder meer af.

art.nr:  H42S-2 stalen afvalbak, oranje

art.nr: H42S-6 stalen afvalbak, groen

art.nr:  AB50.200 kunststof afvalbak, oranje

art.nr: AB50.600 kunststof afvalbak, groen
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AFVALSCHEIDEN

MILIEUBOXEN
BATTERIJBOXEN

KUnststof
contAiners

4-Wiel
contAiners

Glasrozetten, mogelijk in alle 
deksels.

Driekantslot op DIN adapter, 
alleen op MGB 1100.

Papier-inwerpkap voor 660, 
770 en 1000 ltr. containers.

Metalen brievenbus.

Vrijwel alle opties die u op 
onze tweewielcontainers 
kunt krijgen, zijn ook be-
schikbaar voor de vierwiel-
containers.

Veel mogelijkheden, veel voorraad.

Iedere container bestaat uit een HDPE (polyethyleen) romp 
en deksel. Het deksel heeft 3 handgrepen om het openen 
eenvoudiger te maken. Iedere container wordt standaard 
geleverd met 4 zwenkwielen met vol rubber banden ø200 mm 
(zwart), 2 stuks zijn voorzien van een voetrem. In de bodem van 
de romp is een uitloopstop voorzien. Iedere container voldoet 
aan de EN 840 norm.

 1210 x 765 x 1210 mm  660 ltr.

 1210 x 765 x 1350 mm  770 ltr.

 art.nr.:  MGB 660 2 wielen geremd 

 art.nr.:  MGB 770 2 wielen geremd, optioneel met koppelsysteem



volbad verzinkte stalen containers
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KUnststof
contAiners

4-Wiel
contAiners

Optioneel: centrale rem.

Alleen te ontgrendelen met 
driekantsleutel. Voorkomt 
joy riding.

Richtingvastzetter (optioneel).

Biedt betere bestuurbaar-
heid. Noodzakelijk als con-
tainers tot treintjes gekop-
peld worden.

Een hotstamp. sticker of zoals 
hierboven zeefdruk op romp.

De containers worden uitsluitend geproduceerd van nieuw 
materiaal, zijn UV- en vorstbestendig en vrij van cadmium en 
andere zware metalen. De 1100 liter container met bol deksel 
wordt geleverd in donkergrijs, waarbij de kleur van de inwerp-
klep kan variëren. 

Onze containers voorzien wij naar wens van diverse acces-
soires vanuit onze eigen productie faciliteit in Selmsdorf. Meer 
op de volgende pagina's.

 1210 x 1105x 1350 mm 1060 ltr.

Optioneel  wielen met kogel-
lager, stalen velgen of zoals 
hierboven streeploze wielen.

 1370x1080x1450 mm  1100 ltr.

 art.nr.:  MGB 1000 2 wielen geremd 

  art.nr.:  MGB 1100-DID 2 wielen geremd, kinderveilig (EN840-6) 
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KUnststof
contAiners  

treKsYsteMen
DeKseloPeners

Containers koppel je los door het naar beneden drukken 
van de trekstang. Snel en handig.

Onze 4-wiel koppelsystemen worden gemonteerd tussen de wielen 
en de bak. Dit biedt maximale trekkracht en laat de container intact.

Wij bieden een uitgebreid gam-
ma aan accessoires, zoals dek-
selopeners, heftruckopnames, 
koppelsystemen, zowel gemon-
teerd als ongemonteerd.

Pedaalopener van industriële 
kwaliteit, slankpedaal met ron-
de hoeken niet in combinatie 
met heftruckopname.

Heavy-duty pedaalopener van 
traanplaat passend in combi-
natie met heftruckopname.

Onze afvalcontainers (zowel 2 als 4-wiel) kunnen we voorzien van 
koppelsystemen, zodat u ze achter een trekker of met de hand als 
een treintje kunt meenemen. Door de containers als een trein te kop-
pelen verzamelt u tot zes containers in één keer lopen en bespaart 
u dus een hoop tijd.

art.nr. omschrijving

MGB 05 standaard koppelsysteem, 660/770 ltr.

MGB 28 standaardl koppelsysteem 1000 ltr.

art.nr. omschrijving

MGB 660.DOHD pedaalopener voor 
660 ltr., universeel

MGB 770.DOHD pedaalopener voor 
770 ltr., universeel

MGB 1000.DOHD pedaalopener voor 
1000 ltr., universeel

MGB-GASDV comfortpakket voor 
heavy-duty dekselo-
pener

art.nr. omschrijving

MGB 660.DO pedaalopener voor 
660 ltr., universeel

MGB 770.DO pedaalopener voor 
770 ltr., universeel

MGB 1000.DO pedaalopener voor 
1000 ltr., universeel

Ook in combinatie met koppelsysteem, dekselopener en rem lever-
baar. Zo kan de heftruck de containers naar buiten rijden, en in een 
verzamelbak legen.

art.nr. omschrijving

MGB 37 opname voor heftruck (ongemonteerd i.c.m. koppelsysteem)

MGB 37-1 opname voor heftruck, 660/770 ltr. gemonteerd aan bodemplaten

MGB 37-2 opname voor heftruck 1000/1100 ltr. gemonteerd aan bodemplaten

Volledig uitgeruste vierwiel container; met heftruckopname, deksel-
opener, richtingvastzetters, koppelsystemen en rem. 



altijd voorraad, kwaliteit en garantie

Zelfkippers

Grootvolume containers

2- en 4-wiel containers

stAlen
contAiners
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stAlen
contAiners

KiPcontAiners
2-Wiel

contAiners

Optioneel: afsluitbaar deksel.

De grote uitvoeringen (vanaf 
2500 liter) worden geleverd 
met front- of rearloader op-
name.

De 4-wiel containers kunnen 
worden geleverd met alle 
standaard opnamen, zoals 
DIN, kam en Geesink. 

600x740x1070 mm
240 ltr.

Onze stalen containers zijn thermisch verzinkt en daardoor weerbe-
stendig. Stalen containers voldoen aan dezelfde EN norm als kunst-
stof en hebben dezelfde maten. Uit voorraad leverbaar zijn de 120L, 
240L, 660L, 1100L en 2500L wielcontainers.

Vereenvoudig het verplaasten van zware, losgestrorte materialen 
met de zelfkip-containers. De zelfkip-container heeft een stootbum-
per op de voorzijde waarmeen de container geleegd kan worden 
zonder dat de chauffeur zijn voertuig hoeft te verlaten. Dit draagt bij 
aan de veiligheid. 

art.nr. A 
mm

B 
mm

C 
mm

D 
mm

H 
mm

gewicht 
kg

inhoud 
L

plaatdikte 
mm

TK 300 844 1240 730 960 771 140 300 3

TK 600 864 1450 730 1110 884 145 600 3

TK 900 1314 1450 1050 1110 884 199 900 3

TK 1100 1064 1803 730 1320 1066 221 1100 3

TK 1500 1544 1803 1050 1320 1066 263 1500 3

TK 2000 1280 1977 1050 1616 1396 380 2000 4

TK 2500 1530 1977 1050 1616 1396 410 2500 4

Kipcontainer leverbaar:
•	met	of	zonder	wielen.
•	gelakt	of	gegalvaniseerd.
•	met	 of	 zonder	 veiligheids-

beugel.
•	rvs	 uitvoering	 op	 aan-

vraag.

H

B

D

A

C

Optioneel: maatwerk uitneem-
bare kunststof mantel voor 
opvang van liquiden, voed-
ings- en afvalstoffen.

Soms heeft staal de voorkeur 
wegens brandgevaar en 
weerbestendigheid. Of om-
dat u een eigen RAL kleur of 
hamerslag coating wenst
( al vanaf 20 stuks). 

art.nr.: MGBS 120 stalen deksel, 2-wiel, kam-
opname

art.nr.: MGBS 240 stalen deksel, 2-wiel, 
kam-opname

490x560x960 mm
120 ltr.
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Optioneel: centrale rem.

Ook met aluminium deksel.

Er is een scala aan opties 
beschik baar voor deze con-
tainers, zoals trekstangsys-
temen, een centrale rem, 
openklap beveiliging, diver-
se sloten en heavy duty wie-
len. Ze kunnen worden ge-
lakt in een kleur naar keuze. 
De deksels kunnen worden 
geleverd in staal of kunst-
stof.

stAlen
contAiners

4-Wiel
contAiners

Geesink opname.

DIN-opname en kam-opname.

1200X730x1220 mm
660 ltr.

1360x1030x1460 mm
1100 ltr.

1360x1030x1410 mm
1000 ltr.

art.nr.: MGBS 1100.000-KS, 4 wiel met kindveilige sluiting, DIN

art.nr.: MGBS 1000.009, kunststof deksel, 4-wiel, kam of DIN opname

art.nr.: MGBS 660.009 kunststof deksel, 4-wiel, kam of DIN opname
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stAlen
contAiners

GrootvolUMe
contAiners

2500 liter container met stalen deksel.

Deksel blijft open staan door 
veermechanisme.

Dekselsluiting.

Lip voor hangslot (optie).

Containers voor extra grote volumes, geschikt voor DIN opnames. 
Ook deze containers zijn thermisch verzinkt. De stalen deksels wor-
den geleverd met dekselveren. De standaard uitvoering heeft twee 
vaste en twee zwenkwielen. De deksels kunnen worden vergrendeld.

2250x1633x1460 mm
3000 ltr.

2250x3160x1600 mm
7000 ltr.

art.nr.: REL 2,5 met kunststof deksel met op-
tioneel dekselsluiting

art.nr.: REL 5,0 met aan beide kanten een 
kunststof deksel

art.nr.: REL 3,0 met kunststof deksel

art.nr.: REL 7,0 met stalen deksels

2250x1400x1460 mm
2500 ltr.

2250x2520x1460
5000 ltr.

Er zijn diverse afsluit-
mogelijkheden beschik-
baar, zoals driekantsloten,  
zwaartekrachtsloten en 
kinderveilige sloten. 

Voor speciale toepassingen 
kunnen wij de containers 
voorzien van zware wielen.



Absorptiemiddelen

Voor de opslag van uw 
chemische materialen

Kunststof platforms, lek-
bakken en opslagkasten

LEKKEN 
VOORKOMEN

voorkomen is beter dan genezen
ENGELS
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Werken met vloeistoffen, droge voeten houden en bodem/ milieu 
beschermen, daar gaat het hier om. Modulaire units van 1,5 en 0,75 
m² met afmetingen aangepast aan 200 ltr vaten vormen samen een 
stabiele en veilige werkvloer. Ze zijn belastbaar tot 666 kilo per m².

LEKBAKKEN

VLOEREN

Oprit

RVS verbindingsprofiel

Gemakkelijker vaten uw 
werkvloer oprijden.

Koppel uw vloerunits tot één 
geheel.

Rek voor milieuonvrien-
delijke stoffen geschikt 
voor lekbakken: LB PF100, 
LB PFCP100, LB PF200, LB 
PFCP200.

art.nr. afmetingen (lxlblh)

RAYONNAGE 1010 x 670 x 2000 mm

De belastbaarheid ge-
toond in het kader bij de 
bakken is gemeten bij een 
gelijkmatige verdeling.

art.nr. afmetingen (lxlblh)

LB C JOINT 1195 x 40 x 35 mm

art.nr. afmetingen (lxlblh)

LB RAPFR  775 x 580 x 115 mm

710 x 665 x 115 mm
35 ltr.

1245 x 1245 x 115 mm
120 ltr. belastbaar tot 1100 kg

1610 x 1270 x 150 mm
240 ltr. belastbaar tot 1600 kg

1245 x 625 x 115 mm
60 ltr. belastbaar tot 600 kg

1270 x 825 x 150 mm
120 ltr. belastbaar tot 800 kg

art.nr. LB PFCP 35 

art.nr. LB PFCP100 

art.nr. LB PFCP 120 *

art.nr. LB PFRP 240 

art.nr. LB PFCP 60 *

art.nr. LB PFCP200 

art.nr. LB PFRP 120 

990 x 645 x 145 mm
100 ltr.

990 x 645 x 345 mm
200 ltr.

Voor de lekbakken met 
een * zijn ook gegalvani-
seerde roosters beschik-
baar.
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LEKBAKKEN

VOOR ééN Of 
twEE VAtEN

1250 x 1250 x 240 mm
220 ltr. belastbaar tot 1100 kg

art.nr. LB BRCP 200 *

art.nr. LB SFA2 220                      vatensteun

Drager voor één 200 liter vat.

Biedt samen met onze 270 ltr. 
opvangbak, art. nr. LB BRLG 
270 een ARBO-technisch 
perfecte situatie. Milieuvei-
lig werken zonder bukken.

Drager voor 2 vaten, stapelbaar 
belastbaar tot 1000 kilo.

art.nr. afmetingen (lxlblh)

LB SFA1 220 790 x 580 x 590 mm

art.nr. afmetingen (lxlblh)

LB SFA2 220 1245 x 580 x 380 mm

Vatensteun voor een 60 liter 
vat en opvangbak, art. nr. LB 
PFCP 60.

art.nr. afmetingen (lxlblh)

LB SFA1 60 515 x 390 x 390 mm

810 x 640 x 230 mm
70 ltr. belastbaar tot 100 kg

art.nr. LB BRLP 70-230

1250 x 850 x 380 mm
240 ltr. belastbaar tot 500 kg

925 x 755 x 555 mm
225 ltr. belastbaar tot 300 kg

1270 x 705 x 540 mm
270 ltr. belastbaar tot 600 kg

1310 x 910 x 380 mm
240 ltr. belastbaar tot 600 kg

art.nr. LB BRLP 225 *

art.nr. LB BRLP 270 *

art.nr. LB BRLP 240 * art.nr. LB BRCECO 220

810 x 640 x 340 mm
70 ltr. belastbaar tot 100 kg

art.nr. LB BRLP 70
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LEKBAKKEN

VOOR ViER 
VAtEN

1290 x 1290 x 705 mm
880 ltr. belastbaar tot 1500 kg

1250 x 1250 x 475 mm
450 ltr. belastbaar tot 1100 kg

2410 x 700 x 330 mm
450 ltr. belastbaar tot 1100 kg

art.nr. LB BRCP 450 *

art.nr. LB BRLP 450 *

1250 x 1250 x 480 mm
450 ltr. belastbaar tot 900 kg

art.nr. LB BRCECO 450 

art.nr. LB MRP 880 *

Lekbakken, uitvoeringen voor 4 vaten. Leeg met een heftruck 
te verplaatsen. Getest door de UVL.

Vraag ons naar de meest 
recente regelgeving op het 
gebied van Iekpreventie, zo-
dat u inspecties met een ge-
rust gevoel tegemoet kunt 
zien!

Opening voor leegpompen.

De meeste lekbakken kunnen 
ook met gegalvaniseerd roos-
ter verkregen worden.

..of zonder rooster.

art.nr. omschrijving

LB CBP kunststof rooster

art.nr. omschrijving

LB CBG gegalvaniseerd rooster
De belastbaarheid ge-
toond in het kader bij de 
bakken is gemeten bij een 
gelijkmatige verdeling.

Voor de lekbakken met 
een * zijn ook gegalvani-
seerde roosters beschik-
baar.
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LEKBAKKEN

VOOR iBC's
Mogelijkheden: een brede lage opvangbak (voor 1 of 2 IBC’s) voor 
ma x imale veiligheid en gebruiksgemak, of een smallere hoge voor 
gebruik in kleine ruimtes.

Schuine IBC-steun voor volle-
dig aftappen.

Op de MRP SOUT 1100 is de 
afvul-unit geïntegreerd in de 
bak.

1250 x 1250 x 1130 mm
1050 ltr. belastbaar tot 1500 kg

2500 x 1300 x 580 mm
1100 ltr. belastbaar tot 1500 kg

1300 x 1300 x 900 mm
1200 ltr. belastbaar tot 2000 kg

1740 x 1450 x 600 mm
1000 ltr. belastbaar tot 2000 kg 

1830 x 1830 x 640 mm
1500 ltr. belastbaar tot 2000 kg

2490 x 1290 x 475 mm
1050 ltr. belastbaar tot 3500 kg

art.nr. LB MRP BI ECO art.nr. LB BRC ECO1050 

art.nr. LB MRP BI *

art.nr. LB MRP 1500 *

art.nr. LB MRP 1000 *

art.nr. LB MRP 1200 *

Afvul-unit.

art.nr. afmetingen (lxbxh)

LB RECEP  630 x 575 x 475 mm

art.nr. afmetingen (lxbxh)

LB REHAU 1  1200 x 1200 x 405/370 mm

art.nr. afmetingen (lxbxh)

LB MRP SOUT 1100 1700 x 1300 x 940 mm
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LEKKEN 
VOORKOMEN

 
tOEBEHOREN

Bij zorgvuldig omgaan met 
milieugevaarlijke stoffen 
komt meer kijken dan alleen 
het gebruik van lekbakken. 
Veilig vervoeren, afvullen en 
opslaan van kleine hoeveel-
heden is ook belangrijk.

Lekbak, 300 liter, voor alge-
meen gebruik.

Vatentrolley belastbaar tot 
max. 240 kilo.

Anti-spat trechter. Valt binnen de 
rand van een 200 liter vat.

Oplegtrechter, bedekt een 200 
liter vat volledig.

Vloeistofdicht overvat. Voor vei-
lig vervoer van kapotte 200 liter 
vaten.

Ombak voor 60 liter vat, Voor net-
te opslag van enkele vaten.

Ideaal in bijvoorbeeld garages. No nonsense oplossing.

8 liter lekbak voor op de werk-
plek. Ook in 20 en 30 liter.

art.nr. afmetingen (lxlblh)

LB LABR  600 x 400 x 70 mm.

art.nr. afmetingen

LB RF 545  ø 770 x 1010 mm

art.nr. afmetingen

LB M.E 650  ø 650 x 190 mm

art.nr. afmetingen

LB RL 1F.T  ø 860 mm. 230 mm. hoog

art.nr. afmetingen

LB BAC 300  ø 990 mm. 450 mm hoog
ø 840 mm. binnenwerks

art.nr. omschrijving

LB GR F 220 klem voor 200 liter vaten

art.nr. afmetingen

LB BAC 80  ø 550 x 650 mm

LB COUV 80 ø 570 x110 mm oplegdeksel

art.nr. afmetingen

LB EP 545  ø 550 x 190 mm

LB C.EP 545  oplegdeksel
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LEKKEN 
VOORKOMEN

OPsLAGKAstEN

Dankzij de chemicaliënbe-
stendigheid inherent aan Li-
neair Polyethyleen zijn deze 
kasten uitstekend in te zetten 
al chemiekluis voor zuren of 
zepen en logen. 

art.nr. buitenafmetingen omschrijving

LBA.GM 1 990 x 500 x 1660 mm opslageenheid met 3 schappen. 

LBA.GM 1-BA 990 x 500 x 1835 mm opslageenheid met 3 schappen en opvangbak. 
opvangcapaciteit 50 liter.

LB ET AGM1 990x370x10 mm RVS-legbord, los

art.nr. buitenafmetingen omschrijving

LBC.GM 1 1500 x 1040 x 1900 mm opslageenheid inclusief geplastificeerd rooster. 
opvangcapaciteit 280 liter.

LB ET CGM1 1400 x 800 mm rvs schap

art.nr. buitenafmetingen omschrijving

LBC.GM 1-1000 1500 x 1500 x 2150 mm opslageenheid inclusief geplastificeerd rooster 
voor IBC's. opvangcapaciteit 1000 liter.

art.nr. afmetingen inhoud.

LB BA AGM1 1040x510x175 mm 40 l.

art.nr. hoogte geschikt voor

LB PIED 4 95 mm LBA GM1 en LBA PM1

Lekbak voor opslageen-
heid LBA.GM 1

De deuropening is groter dan 1300 x 1400 mm, zodat er ruimte vol-
doende is om met de heftruck een europallet met 2 vaten tot 200 liter 
(LBC.GM 1) of 1000 liter IBC (LBC.GM 1-1000) in de kast te plaatsen. 

binnenafmetingen 
820 x 440 x 1490 mm

binnenafmetingen 
1400 x 1400 x 1360 mm

binnenafmetingen 
1300 x 910 x 1400 mm

Laboratoriumkast, 
2 schappen.

art.nr. afmetingen (lxlblh)

LBA.PM 1  975 x 520 x 1180 mm
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AFVALSCHEIDEN

MILIEUBO x EN
BATTERIJBO x EN

LEKKEN 
VOORKOMEN

ABsORPtiE-
MiDDELEN

De kleur toont de toepassing: rood voor binnen, geel voor buiten, als 
u de olie en niet het regenwater wilt verwijderen. 

Toepassing bijvoorbeeld in hangaars of chemiemagazijnen.

660 liter emergency spillkits, verrijdbaar. Rood voor alle vloeistoffen, 
geel alleen voor koolwaterstoffen zoals smeerolie, benzine of diesel.

Niet onder ieder lek staat 
een opvangbak. Machines 
verliezen olie, in een labo-
ratorium breekt iets, een 
afsluiter drupt of een vat 
valt kapot. Dan moet er in-
gegrepen worden om erger 
te voorkomen: slangen leg-
gen rond de plas om die in 
te dammen en de vervuiling 
absorberen met doeken of 
kussens.

Absorptiemateriaal voor kool-
waterstoffen (olie, diesel, etc.) 
drijft op water en neemt alleen 
de verontreiniging op.

De situatie bepaalt het ab-
sorptiemiddel: grijs voor alle 
vloeistoffen, wit voor olie  
drijvend op een natte straat.

Slangen dammen de lekkage 
in, doeken nemen de vloeistof 
op.
Absorptiemateriaal dat zich 
volgezogen heeft gaat in de 
meegeleverde extra sterke 
af valzakken naar de verwer-
ker. 

Absorptiekits in drie maten, 100, 170 en 330 liter.

“grijze inhoud voor 
universeel gebruik” “witte inhoud alleen 

voor koolwater stoffen”

Natuurlijk is voorkomen beter dan genezen. Maar als er ondanks alle 
goede zorgen toch milieu-gevaarlijke stoffen lekken, dan kunt u er 
maar beter op voorbereid zijn!

art.nr. inhoud afmetingen omschrijving

AB-100-U 100 ltr.  750 x 650 x 420 mm universeel gebruik, rood, schop optioneel

AB-170-U 170 ltr. 1030 x 630 x 690 mm universeel gebruik, , geel

AB-330-U 330 ltr. 1255 x 750 x 850 mm universeel gebruik, geel

AB-100-K 100 ltr. 750 x 650 x 420 mm koolwaterstoffen, rood, schop optioneel

AB-170-K 170 ltr. 1030 x 630 x 690 mm koolwaterstoffen, , geel

AB-330-K 330 ltr. 1255 x 750 x 850 mm koolwaterstoffen, geel

art.nr. inhoud afmetingen omschrijving

AB-660-U 660 ltr. 1210 x 765 x 1210 mm rood, universeel gebruik

AB-660-K 660 ltr. 1210 x 765 x 1210 mm geel, alleen koolwaterstoffen

art.nr. omschrijving

AB-PVC-24 60 x 60 cm, rioolafdichting
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LEKKEN 
VOORKOMEN

ABsORPtiE-
MiDDELENDe vormen van onze absorptiemiddelen hebben hun functie: 

slangen leg je rond een verontreiniging, doeken zijn bedoeld voor 
verspreide vervuiling, kussens voor het opnemen van volumes zoals 
onder een lek of in een kuil. Onze witte Ø200 slangen voor koolwa-
terstoffen zijn zelfs koppelbaar met musketonhaken om drijvend op 
water een olievlek in te dammen.

Universele absorptiemiddelen, geschikt voor alle vloeistoffen zoals zu-
ren, logen, olie en benzine, herkenbaar aan hun grijze kleur.

Absorptiemiddelen, speciaal voor koolwaterstoffen, zoals olie, ben-
zine en diesel.

Voor kleinschalige toepas-
singen leveren we standaard 
sets, hieronder vindt u twee 
voorbeelden. Maar of het nu 
gaat om garages, hangars, 
magazijnen of schepen, we 
stellen graag met u een op-
timale “calamiteiten-set” sa-
men. En we hopen dat u hem 
nooit nodig heeft! Want uit-
eindelijk willen we toch alle-
maal een gezonde schonere 
wereld, of niet?

Labo-kit universeel.

ADR-kit, voor op vrachtwagens.

Inhoud: handschoenen, 15 
doeken 410 x 460 mm, 4 
slangen Ø 80 x 1220 mm.

Inhoud: handschoenen, 10 
doeken 410 x 460 mm, 2 
slangen Ø 80 x 1220 mm, 4 
kussens 250 x 250 mm.

geschikt voor alle vloeistoffen

alleen koolwaterstoffen

art.nr. omschrijving

AB-ADR-K 400 x 300 x 325 mm, cap. 51 ltr. 
voor koolwaterstoffen

AB-ADR-U 400 x 300 x 325 mm, cap. 51 ltr. 
universeel

art.nr. omschrijving

AB-LABO-U  600 x 400 x 220 mm, 67,5 ltr.

art.nr. koolwaterstoffen, verpakt per capaciteit

AB-SPC-810 slang Ø200 x 3000 mm - 4 stuks  269 ltr.

AB-SPC-510 slang Ø120 x 3000 mm - 4 stuks 135 ltr.

AB-OP-100 doek 410 x 460 mm - 100 stuks  106 ltr.

AB-OIL-1818 kussen 460 x 460 mm - 10 stuks 78 ltr.

AB-OIL-99 kussen 250 x 250 mm - 32 stuks 56 ltr.

art.nr. koolwaterstoffen, verpakt per capaciteit

AB-AW-412 slang Ø80 x 1220 mm - 15 stuks 85 ltr.

AB-MRO-100 doek 410 x 460 mm - 100 stuks 100 ltr.

AB-AW-99 kussen 250 x 250 mm - 20 stuks 56 ltr.
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AFVALSCHEIDEN

MILIEUBO x EN
BATTERIJBO x EN

LEKKEN 
VOORKOMEN

MAAtwERK 
OPVANGBAKKEN

Misschien kan de toekomst 
van onze wereld u geen 
barst schelen. Maar hou er 
rekening mee: lekken kost 
pas écht geld! Onze over-
heid laat uiteindelijk iedere 
vervuilde meter grond afgra-
ven voor rekening van schul-
dige. Omwille van ons milieu 
en uw budget bieden wij u 
een breed en strak geprijsd 
programma lekpreventie 
producten.

Uit plaatmateriaal gelaste lek-
bak, materiaal HDPE of PP af-
hankelijk van uw toepassing; 
wij informeren u graag welk 
materiaal het meest geschikt 
is. tevens staat er een chemi-
caliën bestendigheidstabel op 
onze website: www.engels.eu.

Polyester maatwerk; niet al-
leen buitenmaten zijn variabel, 
maar ook indelingen en door-
voeren; de groene bak is bij-
voorbeeld een accu-afvul tray.

Lekbakken, precies passend gemaakt voor de rekken in dit palletma-
gazijn.

Afhankelijk van gevraagde maten en toepassing bieden wij u 
maatwerk of lekbakken uit voorraad. U kunt kiezen uit onderstaande 
mogelijkheden:
- Maatwerk lekbakken gelast uit kunststof plaatmateriaal. Perfect 
voor grote oppervlaktes en lage zijkanten. Zie foto’s hierboven en 
hiernaast. Veel goedkoper als verbouwen om vloeistofdichte vloeren 
te realiseren!
- Maatwerk lekbakken uit polyester, voor grotere volumes en sterkere 
zijwanden. Zie voorbeelden rechtsonder.
- Simpele, no-nonsense lekbakken voor kleinschalige opslag. Zie de 
pagina hiernaast.
- “State of the art” industriële lekbakken en toebehoren voor vaten 
en IBC’s zoals trechters, roostervloeren, kasten, vatensteunen en der-
gelijke. Zie volgende pagina’s.

Lekbakken uit rotatiegegoten kunststof; no-nonsense serie.

Simpele sterke bakken uit soepele, onbreekbare kunststof. Passend 
in de dagelijkse praktijk van kleinschalige opslag.

art.nr. inhoud afmetingen omschrijving

90254-220 250 ltr. 1450 x 750 x 500 mm vatensteun/lekbak voor 1 vat, inh. 250 ltr

90254-1 205 ltr. 1200 x 800 x 250 mm lekbak, passend op euronorm pallet

90254-2 205 ltr. 1200 x 800 x 250 mm als hierboven, maar met rooster, draagt 400 kg

90254-560 560 ltr. 1350 x 1350 x 350 mm 4 vaten lekbak



 
VEILIG

VERVOEREN

voor speciaal afval in 
ziekenhuizen 

speciaal opslag 
van chemische

en gevaarlijke stoffen

veilig verpakt volgens voorschrift
ENGELS
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AFVALSCHEIDEN

MILIEUBOXEN
BATTERIJBOXEN

LAMP
RECYCLING

TL FLEXBIN

INZAMELING/RECYCLING

MILIEUBOXEN
BATTERIJBOXEN

Chemisch afval komt overal 
vrij. Zaken als olie, inkten en 
oplosmiddelen horen niet in 
gewone vuilverbrandingsin
stallaties en nog veel min
der op de stort of in het ri
ool. Voor het apart houden 
vandit chemisch afval leve
ren wij onze milieuboxen uit 
onbreek bare, milieuvriende
lijke kunst  stof.

Kantoormilieuboxen van 60, 30 en 20 liter.

Milieuboxen zijn uit voorraad leverbaar in blauw en/of grijs 
en kunnen bedrukt worden met uw naam. Qua sterkte en ge-
bruiksgemak zijn ze bijzonder geschikt voor de werkomgev-
ing. Ze zijn voorzien van scharnierende deksels met gedrukte 
gebruiks aanwijzing en snapsluitingen.

INzamELING
GEVaaRLIjk 

afVaL

kCa/kGa

Voorzien van een gebruiksaan-
wijzing op de deksel van alle 
producten die onder KCA in-
zameling vallen. 400 x 300 x 240 mm, 20 ltr.

600 x 400 x 340 mm, 60 ltr. 355 x 255 x 310 mm, 30 ltr.
555 x 355 x 310 mm, 60 ltr.

400 x 300 x 340 mm, 30 ltr.

In de jaren '80 en '90 leverde 
Engels als eerste de milieu
box in grote getalen aan ge
meentes in heel Nederland. 
Inmiddels leveren we het
zelfde concept ook aan an
dere landen als Engeland, 
Frankrijk en Scandinavië.

Hieronder bijvoorbeeld de 
opdruk voor het inzamelen 
in de Noorse gemeente Gjo
vik.

art.nr. omschrijving

3205 MK502 milieubox, met 
gebruiksaanwijzing

art.nr. omschrijving

 901181 inzetdoos, autolockbodem

901182 inzetdoos,“zweedse sluiting”

art.nr. omschrijving

3204 MK502 milieubox, met 
gebruiksaanwijzing

art.nr. omschrijving

3202 MK502 milieubox, met 
gebruiksaanwijzing



M57

INzamELING
GEVaaRLIjk 

afVaL

BaTTERIjEN

Als de verwerker over de juiste 
apparatuur beschikt, is schei-
den niet meer nodig, en vol-
staat één inwerpopening of 
er wordt alleen een verschil 
gemaakt tussen Ni-Cad en ge-
wone batterijen.

De batterijkoker heeft een 
volume van 9 liter (kokeruit
voering Ø120 mm, L= 800 
mm). Op de koker zit een 
deksel met het bekende bat
terijgat en een driekantslot. 

De koker zit vast bevestigd 
in de metalen standaard. De 
standaard is voorzien van 
twee grepen voor eenvou
dige lediging. De grepen en 
de onderrand zijn afgewerkt 
met een rubberen profiel.

Bij gebruik buiten, bijvoor
beeld voor een winkel, kan 
de koker worden vastge
zet en vergrendeld op een 
vloerplaat.

Batterijboxen 20 en 9 liter in 3 en 2 fractie uitvoering met opvangbakje 
NiCad batterijen en knoop cellen in 3-fractie box.

Ovangbakje NiCad batterijen 
en knoop cellen in 3-fractie 
box.

art.nr. inhoud afmetingen omschrijving

3210 B2502 9 ltr. 300x200x223 mm batterijbox, gescheiden opvang van batterijen 
en knoopcellen

3210 B3502 9 ltr. 300x200x223 mm batterijbox, gescheiden opvang van Nicad-, 
gewone batterijen en knoopcellen

3204 B1502 20 ltr. 400x300x235 mm batterijbox, één inwerpopening

3204 B2502 20 ltr. 400x300x235 mm batterijbox, gescheiden opvang van batterijen 
en knoopcellen

3204 B3502 20 ltr. 400x300x235 mm batterijbox, gescheiden opvang van Nicad-, 
gewone batterijen en knoopcellen

art.nr. inhoud afmetingen omschrijving

BAT120800 9 ltr. Ø120x800 mm batterijkoker, design uitvoering

BAT120800VBP - 206x185x27 mm vloerbevestigingsplaat voor de batterijkoker 
met slot BAT120800

BAT120800K 9 ltr. Ø120x800 mm batterijkoker, kunststof uitvoering

Batterijkoker met staander (de vloerbevestiging is optioneel).

kunststof uitvoeringdesign uitvoering
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UN-gekeurde transportbakken type 4H2 voor gevarenklasse 1, 2 en 3 
danken hun toelating tot UN keur mede door hun sterke deksel en in 
eigen beheer ontwikkeld driekantslot.

RAKO 36-208-UN met daarachter een RAKO 36-209-UN. De verplichte 
aanduiding van de gevarenklasse wordt op de bak gedrukt door 
middel van een hotstamp.

 
VEILIG

VERVOEREN

UN kEUR
BakkEN

artikelnr. inhoud afmetingen (lxbxh) gevarenklasse

36208UN 30 ltr. 600x400x185 mm I,II & III

36201UN 40 ltr. 600x400x235 mm I,II & III

366426UN 53 ltr. 600x400x293 mm I,II & III

36202UN 60 ltr. 600x400x335 mm I,II & III

36209UN 90 ltr. 600x400x440 mm I,II & III

Klassieke UN gekeurde RAKO transportbakken.

De hierboven afgebeelde bakken zijn van het type 4H2, “dozen uit 
stijve kunststof”. Door ze van riemen met gesp te voorzien doorstaan 
ze valtesten vanaf 1,8 meter. Naast sjorbanden werken we bijvoor-
beeld ook met stalen scharnieren en schok- en vloeistofabsorbe-
rende interieurs, om zo te voldoen aan het ADR keurmerk, voor een 
generieke omverpakking voor het versturen van vloeistofmonsters.

Er komt het een en ander bij kij-
ken, voor een bak het UN keur-
merk mag dragen. Hier: stapel 
duurproef bij 40˚Celcius.

Resultaat valtest bij een wat te 
hoge belasting.

Als bakken worden ingezet 
voor het vervoer van gevaar
lijke (afval)stoffen vallen ze 
bij vervoer over land onder 
de verpakkingsregels van 
het ADR, bij zeevervoer on
der die van de IMDG en bij 
vervoer door de lucht onder 
die van de IATA. Er worden 
eisen gesteld betreffende 
etikettering en bedrukking, 
(vloeistof)dichtheid en val 
en stapelbestendigheid bij 
hoge en lage temperaturen. 
In de loop der jaren heb
ben we op dit gebied een 
behoorlijke expertise opge
bouwd.

Het Belgisch Verpakking In-
stituut, waar de testen worden 
uitgevoerd. (www.ibevi.be). 



M59

artikelnr. inhoud afmetingen lxbxh omschrijving/inh./gewicht

1089/CT6 475 ltr. 1200x800x780 mm 2 sleden, 37,4 kg

1089/CT6XL 740 ltr. 1200x800x1120 mm 2 sleden, 47 kg

1089/CT6XXL 900 ltr. 1200x800x1315 mm 2 sleden, 51 kg

1091/C3T 610 ltr. 1200x1000x780 mm 3 sleden, 43,9 kg

1091/C3TXL 930 ltr. 1200x1000x1120 mm 3 sleden, 59,5 kg

742U0N7 1100 ltr. 1200x1000x1200 mm 3 sleden, 62,4 kg

1091/C3TXXL 1100 ltr. 1200x1000x1315 mm 3 sleden, 64,5 kg

Kunststof palletboxen, evengoed geschikt voor inzamelen van oud 
papier, tl-buizen (verticaal) als accu’s.

Vanwege hun robuuste con
structie (stapelbelasting 
4500 kg, per box tot 1000 
kg) worden onze pallet
boxen ingezet als duurzame 
transportverpakking voor 
de recycling van velerlei za
ken, met name daar waar  
containers tekort schieten.
De meeste maten zijn ook in 
donker grijze recycle kunst
stof leverbaar, iets minder 
sterk, maar wel goedkoper.

UN-gekeurde palletboxen zijn gekeurd als verpakkingstype 11H2 “IBC 
uit stijve kunststof, zelfdragende constructie”.

1200x1000 820 mm hoog 1150 mm hoog 1345 mm hoog

UN uitvoering
RVS scharnieren
3 kantsloten

op 3 sleden 1091/C3T-UN
54 kilo
610 ltr

1091/XL-UN
69,5 kilo
930 ltr

1091/XXL-UN
74,5 kilo
1100 ltr

 
VEILIG

VERVOEREN

UN kEUR 
PaLLETBOXEN

Door drie sterke sleden en 
rechte zijwanden makkelijk 
leeg te kantelen. Uitvoering 
en stickers conform ADR.

UN-keur palletboxen zijn toegelaten voor het vervoer van vaste en 
pasteuze gevaarlijke stoffen. Voorzien van afsluitbare deksels, even-
tueel met rubber pakking. Toelatingsnummer UN 11H2/Y/S Maand/
Jaar/ENGELS/020042/1750/480. De scharnierende, afsluitbare dek-
sels zijn als optie ook op alle andere palletboxen leverbaar. 

3-kant slot

2-delig RVS 
scharnier

art.nr. omschrijving

1091/ACCU palletbox voor accu's, UN-
keurmerk 2794, recycle ma-
teriaal, 1200x1000x780 mm



 
VEILIG 

VERVOEREN

STROOIkISTEN 
EN UN-kEUR
CONTaINERS
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art.nr. inhoud afmeting lxbxh omschrijving

MGB 240 UN 240 ltr. 580x740x1070 mm 2-wiel container UN keur gevaarlijke stoffen

MGB 360 UN 360 ltr. 600x890x1100 mm 2-wiel container UN keur gevaarlijke stoffen

MGB 660 UN 660 ltr. 1210x765x1210 mm 4-wiel container UN keur gevaarlijke stoffen

MGB 770 UN 770 ltr. 1210x765x1350 mm 4-wiel container UN keur gevaarlijke stoffen

art.nr. inhoud afmeting lxbxh omschrijving

903293 100 ltr. 680x750x420 mm zand-zout kist, rood, schop optioneel

903296 170 ltr. 1000x600x650 mm zand-zout kist, geel

9032912 330 ltr. 1260x700x760 mm zand-zout kist, geel

ZZTEKST nvt hoogte 80 mm kleefletters, zwart, per woord

Strooizoutbakken, weerbestendig, druipwaterdicht.

Door hun constructie en vormgeving zijn deze bakken bij uitstek 
geschikt voor buitengebruik. Ze zijn vervaardigd van weerbestendig, 
taai lineair HDPE. De dubbelwandige deksels gaan condensvorming 
tegen.

UN gekeurde containers, toegelaten voor het vervoer van milieu-
gevaarlijke stoffen.

Niet alles mag in iedere bak. Onze containers hebben met succes 
beproevingen doorstaan, waardoor ze officieel toegelaten zijn voor 
het vervoeren van allerlei vaste gevaarlijke stoffen van klasse I en 
II, zoals bijvoorbeeld asbest of oliefilters. Standaard voorzien van 
opdruk en driekantslot. (open/dicht of alleen dicht uitvoering)

Veilig vervoeren betekent 
ook slippen voorkomen. 
Plaats daarom zand zout 
bakken in de buurt van laad 
en losdeuren, zeker als er 
gevaarlijke stoffen gehan
deld worden!

Sluiting UN keur container.

Standaard opdruk UN keur 
container.

Onze containers zijn gekeurd 
als “large packaging”. Deze 
nieuwe verpakkingsgroep 
is, al dan niet voorzien van 
binnenverpakkingen als do
zen of zakken, bijvoorbeeld 
voorgeschreven voor het 
vervoer van milieugevaarlij
ke stoffen met kenmerk UN 
3077. Wij adviseren u graag 
over wat wel en niet in onze 
bakken mag.

Optie: rvs overval sluiting. Af-
sluiten in de zomer voorkomt 
misbruik.
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De Smartbox TL is ideaal voor het 
inzamelen en transporteren van 
lange objecten zoals TL buizen. 

Transport en opslag van lange objecten is soms niet mogelijk 
met een standaard palletbox. De Smartbox TL biedt die mogelijk-
heid gecombineerd met economisch retourtransport. Opgevouwen 
neemt de Smartbox TL tot 1/3 van de ruimte in. De standaard lengte 
is 2300 mm. Andere lengtes (tussen 1600 and 2300 mm) op aan-
vraag. Een 1200 mm brede versie is ook mogelijk.

* Op aanvraag zijn lengtes mogelijk tussen 1600 and 2300 mm.

art.nr. inhoud afmeting lxbxh omschrijving

1387C3TL 1014 ltr. 2300x800x805 mm* Smartbox TL op 3 sleden,

1389C3TL 1288 ltr. 2300x800x978 mm* Smartbox TL op 3 sleden,

1307C3TL 1295 ltr. 2300x1000x805 mm* Smartbox TL op 3 sleden

1309C3TL 1644 ltr. 2300x1000x978 mm* Smartbox TL op 3 sleden,

4410.820TL 2300x800 mm* Deksel voor Smartbox TL, 800 mm br.

4410.620TL 2300x1000 mm* Deksel voor Smartbox TL, 1000 mm br.

 
VEILIG

VERVOEREN

INzamEL 
PaLLETBOXEN
VOOR LamPEN

artikelnr. inhoud afmetingen lxbxh omschrijving/inh./gewicht

1091/C4TLXL 825 ltr 1680x1000x820 mm 4 poten, incl. scharnierdeksel

1091/C3TTLXXL 1085 ltr 2180x1000x820 mm 3 sleden, incl. scharnierdeksel

TL-buis inzamelbakken, standaard en extra lang voor zonnebank-
lampen.

Engels levert het Franse 
bedrijf Recylum diverse 
bakkensystemen om de 
gebruikte neonbuizen en 
spaarlampen in te zamelen 
voor heel Frankrijk. Beide ty
pen verlichting eisen hun ei
gen ontwerp;

Spaarlampen drukken ver-
spreidt tegen de buitenwan-
den aan en hebben daardoor 
een bak met sterkere wanden 
nodig.

De neonbuizen kunnen in een 
container met flexibele wan-
den, aangezien de lange TL 
buizen een gelijke druk op de 
wand uitoefen.

Het is een uitermate milieu
vriendelijk product: volledig 
gemaakt van makkelijk te 
recyclen plastic, lichtge
wicht, met exacte afmeting 
voor het vervoeren van ne
onbuizen, zodat het onnodig 
transportvolume bespaard. 
De container is invouwbaar, 
zodat deze in lege toestand, 
ruimtebesparend is tijdens 
vervoer of opslag. 
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Éénmalige ziekenhuis afval verpakkingen, optioneel leverbaar met in-
werpopening.

Onze ziekenhuis afvalvaatjes sluiten hermétisch af door middel van
hun kitrand in de deksels. Verder zijn ze eenvoudig te tillen door hun
ruime handgrepen en standaard voorzien van een unieke barcode.
Optioneel zijn ze leverbaar met inwerp opening. Natuurlijk zijn zowel
vaatjes als dozen UN gekeurd tot een inhoud van 25 kilo.

Glad deksel.

Deksel met inwerpopening.

art. nr. inhoud afmetingen lxbxh omschrijving

PP30JJ 30 ltr. 400x300x300 mm Medical-vat standaard deksel

PO30JJ 30 ltr. 400x300x300 mm Medical-vat deksel met inwerpopening

PP50JJ 50 ltr. 400x350x500 mm Medical-vat standaard deksel

PO50JJ 50 ltr. 400x350x500 mm Medical-vat deksel met inwerpopening

PP60JJ 60 ltr. 400x300x670 mm Medical-vat standaard deksel

PO60JJ 60 ltr. 400x300x670 mm Medical-vat deksel met inwerpopening

art. nr. inhoud afmetingen lxbxh omschrijving

NLD0151 1,5 ltr. 185x130x120 mm Gecertificeerde naaldenbeker 

NLD0251 4,5 ltr. 185x130x200 mm Gecertificeerde naaldenbeker 

NLD0351 3,5 ltr. 227x160x168 mm Gecertificeerde naaldenbeker 

NLD0551 5,5 ltr. 227x160x270 mm Gecertificeerde naaldenbeker 

NLD0751 7,5 ltr. 227x160x390 mm Gecertificeerde naaldenbeker 

NLD0901 9,0 ltr. 185x130x645 mm Gecertificeerde naaldenbeker 

VEILIG 
VERVOEREN

zIEkENHUIS-
VaTEN/DOzEN/

NaaLDENBEkERS

Verrijdbare vatenhouder met 
dekselopener.

Naaldenbekers zijn uitgerust met een innovatief tijdelijk vergrende-
lingsysteem: een enkele druk op een knop maakt een veilige ope-
ning en sluiting mogelijk. De vulcapaciteit is optimaal ten opzichte 
van het volume. De naaldenbekers zijn gefabriceerd, getest en 
gecertificeerd volgens BS7320:1990, NFX 30-500, UN-gekeurd voor 
vervoer van klinisch afval UN3291 volgens de laatste ADR/RID/IMDG 
specificaties.

Ziekenhuisdozen zijn UN ge
keurd tot een inhoud van 25 
kg. Engels heeft verschillen
de type afvaldozen in haar 
assortiment voor verschillen
de type afvalstoffen. neem 
contact op met onze ver
koop voor meer informatie.
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UN-gekeurde inzamel en transportcontainers voor ziekenhuisafval.

Onze MGB 660 ZHA en MGB 770 ZHA zijn niet uitgerust met een uit-
loopstop, volgens de UN voorschriften, zodat bacteriën zich niet in 
de naden gaan nestelen. 

Onze versterkte, afsluitbare 240, 360, 660 en 770 lt. containers zijn UN 
getest en goedgekeurd voor vervoer van ziekenhuisafval als com-
binatieverpakking met onze sterke, herkenbare afvalzakken (indien 
goed gesloten). Een belangrijke (en begrijpelijke) eis is dat uit een 
omgevallen container geen vloeistof mag lopen. Het UN verpak-
kingsvoorschrift schrijft daarom het gebruik van absorptiemiddelen 
voor (zie pagina 33) in geval van aanwezigheid van vloeistoffen in 
de containers!

art.nr. inhoud afmeting lxbxh omschrijving

MGB 240 ZHA 240 ltr. 580x740x1079 mm tweewielcontainer voor ziekenhuisafval

MGB 360 ZHA 360 ltr. 600x890x1100 mm tweewielcontainer voor ziekenhuisafval

MGB 660 ZHA 660 ltr. 1210x765x1210 mm tweewielcontainer voor ziekenhuisafval

MGB 770 ZHA 770 ltr. 1210x765x1350 mm tweewielcontainer voor ziekenhuisafval

ZAK 60 ZHA 60 ltr. nvt PE-zak met opdruk ziekenhuisafval / UN3291 
(per 200 st.)

VEILIG 
VERVOEREN

zIEkENHUIS-
CONTaINERS/

VERzEGELINGEN

Afvalzakken geschikt voor 
ziekenhuisafval.

De dekselopener houdt handen 
schoon. Hier met trekstang en 
spoorloze wielen.

Afneembare stang eenvoudig 
te plaatsen aan bodemplaat.

Heftruck opname, voor snel 
vervoeren en eenvoudig leeg-
kiepen.

Afneembaar koppelsysteem 
om het vervoer van ADR 
goedgekeurde containers te 
vergemakkelijken.

De 4wiel containers zijn ge
schikt voor het legen in een 
kantelinstallatie.

Bodemplaten, versteviging ten 
behoeve van UN-keur.
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VEILIG 
VERVOEREN

zIEkENHUIS-
CONTaINERS/

VERzEGELINGEN

Onze afvalcontainers (zowel 2 als 4-wiel) kunnen we voorzien van 
koppelsystemen, zodat u ze achter een trekker als een treintje kunt 
meenemen Dit is precies berekend, u rijdt met zes containers even 
makkelijk een parcours als met één.

Onze 4-wiel koppelsystemen worden gemonteerd tussen de wielen 
en de bak. Dit biedt maximale trekkracht en laat de container intact.

Standaard systeem: containers koppel je los door het naar beneden 
drukken van de trekstang. Snel en handig (Academisch Ziekenhuis 
Maastricht).

Kunststof grootvolumebak op streeploze wielen en duwstang voor 
gecontroleerde sturing te voorzien van verschillende maatwerk in-
terieurs.

Het intern transport van persluchtflessen naar de verschillende afde-
lingen is een dagelijkse handeling die niet geheel zonder risico is. De 
flessen worden op hun plaats gehouden door op maat gemaakte 
inserts. Per kar kunnen 18 persluchtflessen gestockeerd worden in 
drie verschillende diameters, behorend bij de gangbare perslucht-
flessen.

De rescue-kar is bijgevuld en 
verzegeld: geen verrassingen 
bij een volgend gebruik.

Staartverzegelingen zijn 
voorzien van een afscheur
zone, waardoor de zegel 
eenvoudig verbroken wordt. 
Eenmaal afgebroken, kan 
de verzegeling niet meer 
gebruikt worden. De staart
verzegelingen hebben een 
unieke nummering, waar
door registratie mogelijk 
wordt en u weet wanneer 
iemand bij de inhoud is ge
weest.

Ook uw uitrusting is altijd kom-
pleet en gecheckt voor u weer 
onderweg bent.
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BOVENgrONdsE 
CONTAINErs

stalen container Quattro:
verdiepte plaatsing

glasbollen 3300 liter, 
hier in 2 fractie versie

stalen afvalcontainer: 
Aero

afvalinzameling, ruimer en fraaier
ENGELS
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Polyester containers hebben 
ontegenzeggelijk voordelen: 

•	 Ze zijn veel lichter dan staal 

en daardoor ook geschikt 

voor kleinere inzamelvoertui-

gen.

•	 Voorraad ervan houden is 

gemakkelijk. Zelfs semi on-

dergrondse containers van  

5000 liter wegen niet meer 

dan 700 kilo, en zijn ver-

plaatsbaar met een pomp-

wagen. 

•	 Plaatsen en vervangen kan 

geheel in eigen beheer. Een 

vrachtwagen met standaard 

kraan is genoeg. 

•	 Glans, kleur en afwerking zijn 

perfect. UV bestendigheid 

garanderen we 3 jaar. Daar-

na is een simpele poetsbeurt 

genoeg om de containers er 

weer jaren representatief bij 

te laten staan. 

Polyester containers plaatsen 
kost weinig moeite, zelfs semi-
onder gronds kan met hove-
niers materieel.

Voorraad houden kan zonder 
speciale investeringen in kra-
nen of zware heftrucks.

Leverbaar in 1500 en 2800 liter, altijd in één fractie uitvoering. In-
werpopening naar keuze, kleur natuurlijk ook. Opties 3 haken,  
2 haken, Kinshofer en enkele haak. 

Klassieke “glasbollen”.

Design containers, één kleur per fractie.

Inhoud 2500 liter, eveneens met alle standaard opname syste-
men. Inwerpopeningen voor glas, papier/karton en plastic. 

2500 liter plastic containers, geleverd aan Ankara.

BOVENgrONdsE 
CONTAINErs

POLYEsTEr EN 
PLAsTIC
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Polyester heeft ook nadelen:
•	Vergeleken met plastic is het 

duur per kilo.

•	Recycling is niet goed 

mogelijk, uiteindelijk rest 

alleen verbranden. Plastic 

kun je ver malen en opnieuw 

gebruiken. 

•	 Verf houdt beter op polyester 

dan op plastic. (en polyester 

kan je poetsen, en plastic 

niet)  

•	 Alhoewel veel sterker dan 

plastic, kan polyester scheu-

ren, waar plastic buigt. 

Daarom leveren we als al-
ternatief van polyester con-
tainers, ook kunststof boven-
grondse containers. 

3300 liter container voor 2 fracties. 

3300 liter container voor 3 fracties. 

Klassiek Iglomodel 2800 liter container voor kleding inzameling. 

Kunststof containers worden 
rotatie gegoten, een veel min-
der arbeidsintensief proces 
dan polyester verwerken.

Rotatiegiet machine.

BOVENgrONdsE 
CONTAINErs

POLYEsTEr EN 
PLAsTIC

Rotatiegieten kent relatief 
lage malkosten. Wij passen 
ons graag aan uw wensen aan.
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BOVENgrONdsE 
CONTAINErs 
QUATTrO™

mET VErdIEPTE 
PLAATsINg

Quattro, de oplossing:

•	Kleine imbouwdiepte, nooit last van leidingen
•	Goedkoop te plaatsen
•	Snelle lediging, vergeleken met cocons
•	Grotere inhoud dan cocons
•	Geschikt voor DIFTAR

Quattros zijn eenvoudig op te slaan, te vervoeren en te plaatsen.

artikelnr. versie afmetingen

QU3000 3000 liter A     1346x1346 mm

B totale hoogte 2.047 mm

C waarvan ondergronds 447 mm

QU4000 4000 liter A     1346x1346 mm

B totale hoogte 2.248 mm

C waarvan ondergronds 648  mm

A

C

B

De grondbak is van onder 
open,  zodat er geen water in 
blijft staan.

Een profiel dicht de kier tussen 
grondbak en container af, zo-
dat er geen zand of bladeren 
in kunnen waaien.

De opnameconstructie is mo-
dulair (Quattro’s kunnen gele-
verd worden met enkele haak, 
dubbele of drievoudige haak 
of kinshofer) en is bevestigd 
aan het bodemframe. Hierdoor 
kan voor de constructie van de 
bak duurzaam aluminium ge-
bruikt worden.
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BOVENgrONdsE 
CONTAINErs 
QUATTrO™

mET TOEgANgs-
CONTrOLE

Strak design, leverbaar in kleur naar keuze. Hier voorzien van toe-
gangscontrole. (model geleverd aan de Gemeenschappelijke Afval 
Dienst Gooi en Vechtstreek)

Quattro’s in Veghel.

De Quattro is, net als al onze containers, modulair ontworpen. 
Standaard opties zijn enkele haak, 3-haken en Kinshofer opname. 
Leverbaar met inwerpklep voor restafval of verpakkingen dan wel 
voor 1,2 of 3 fracties glas. 

De uitvoering is van hoge kwaliteit:  de bovenzijde van 3 mm dikke, 
geëpoxeerde aluminium, de 60 liter inwerpklep is van RVS, de bak 
bestaat uit 2,5 mm sendzimir verzinkt geëpoxeerd staal. Alle overige 
delen zijn volbad verzinkt. 

Zoals al onze containers is 
de Quattro optioneel lever-
baar met toegangscontro-
le, voeding door batterij, of 
door akku/zonnecel combi-
natie.

Sensor aanraken. 

De kaartlezer is nu “life” Chip-
kaart voorhouden.

Klep openen en zak inwerpen. 

De klep sluiten. Deze wordt au-
tomatisch na enkele seconden 
op slot gedaan, en het systeem 
gaat in rust, tot de volgende 
gebruiker zich meldt. 
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Het design van de Aero is zo gemaakt dat voor elke fractie de 
uistraling van de containers gelijk is, alleen het inwerpdeel wordt 
aangepast. De zijpanelen en het frame zijn in afzonderlijke kleuren 
verkrijgbaar. Door deze kleur variatie is de container aan de fractie 
aan te passen, of opvallend te lakken of juist rustig daar waar dit 
nodig is.  

BOVENgrONdsE 
CONTAINErs

sTAAL
AErO

De bovengrondse afvalcontainer model Aero is geschikt voor meer-
dere fracties, zoals glas, papier, kunststof en drankkartons. De opslag-
capaciteit is 3250 liter. De container laat zich makkelijk verplaatsen 
en is dus snel overal inzetbaar. Met de strak gelakte panelen welke 
in iedere kleur leverbaar zijn, is de afvalcontainer altijd in te passen 
in het straatbeeld. De coating is hoogwaardig en bestand tegen de 
huidige weersomstandigheden.De stalen Aero-afvalcontai-

ner is geheel in eigen be-
heer ontwikkeld. Engels haar 
technisch bureau in Eindho-
ven tekende de container 
en haar productiefaciliteit in 
Selmsdorf heeft de staalpla-
ten gesneden en geassem-
bleert tot de Aero -container.

De openingen voor de glas en/
of papier inworpen zijn strak 
afgewerkt met een kunststof of 
rvs inwerpopening met rubber 
of rvs klepje. 

De containers worden gemaakt uit verzinkt plaatstaal en de zij-
wanden en panelen zijn uit één plaatdeel vervaardigd, wat de 
container extra stevig maakt. De thermisch verzinkte bodemkleppen 
(onderlossend) zijn zo geconstrueerd dat glas en restvloeistoffen 
worden opgevangen in de klep, waardoor een schone standplaatst 
gegarandeerd wordt.

Daarnaast kan de container 
voorzien worden van een tekst-
plaat van betreffende fractie.
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sEmI-
ONdErgrONdsE 

CONTAINErs

mooi en goedkoop in gebruik
ENGELS

Tièrso Eco: voordelig in 
aanschaf en gebruik

Tièrso Polyester: licht 
van gewicht en volledig
modulair aan te passen

Tièrso staal: robuust 
en onbrandbaar
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In de grond worden 8 beves-
tigingspoten verstevigd met 
betonijzer en vervolgens geïn-
tegreerd in de vloer.

sEmI-               
ONdErgrONdsE

CONTAINErs

TIÈrsO ECO

A

B

C

De semi-ondergrondse container Tièrso Eco is de voordelige vervan-
ger voor de traditionele 4-wielcontainer gemaakt uit polyethyleen 
(HDPE), rotatiegevormd, 100% recycleerbaar en UV bestendig. De 
Tièrso Eco is ontwikkeld voor een maximale levensduur.

versie omschrijving

T-ECO-1300 Inhoud: 1300 liter

A  ø 1000 mm

B   totale hoogte 2700 mm

C  waarvan ondergronds 1600 mm

T-ECO-3000 Inhoud: 3000 liter

A  ø 1300 mm

B  totale hoogte 2800 mm

C  waarvan ondergronds 1700 mm

T-ECO-5000 Inhoud: 5000 liter

A  ø 1710 mm

B  totale hoogte 2800 mm

C  waarvan ondergronds 1700 mm

Door een polypropyleen roos-
ter op de bodem komt de bin-
nenzak niet in aanraking met 
de vloeistoffen.

Basis uitvoering: 

•	Polyethyleen deksel met 

inwerpklep.

•	Geïmpregneerd houten  af-

werking.

•	Sterke, UV-bestendige ge-

ribde polyetyleen buitenkuip 

voor betere verankering.

•	Lekbak in de bodem
•	1300 L: nvt
•	3000 L: 45 liter
•	5000 L: 60 liter

•	8 verankeringspunten geïnte-

greerd in de bodemplaat.

•	1-haak, 2-haak, 3-haak of 

Kinshofer opnamesysteem, 

afhankelijk van de gekozen 

oplossing voor de inhoud.

•	Inhoud:

•	Polyethyleen draagzak
•	Polyethyleen draagzak 

met versterkte binnenzak 
(glas)

•	Stalen binnenbak
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Eenvoudig en snel te 
installeren.

Eenvoudig te ledigen.

Deksel met verstevigde hand-
grepen. Ook verkrijgbaar in 
diverse kleuren voor scheiding 
van diverse fracties.

Inwerpopeningen: 

•	1300 L  :  ø 35 cm

•	3000 L :   ø 35 cm

•	5000 L :   ø 50 cm

sEmI-
ONdErgrONdsE

CONTAINErs

TIÈrsO ECO

Voordelen:
•	 Prijstechnisch interessant: Door het eenvoudige ontwerp en 

mix van materialen, is de Tièrso Eco voordelig in aanschaf en 
een prima alternatief voor de traditionele 4-wiel container.  

•	 Klantspecifieke accessoires: Op een houten afwerking kan 
eenvoudig een plaat met logo gemonteerd worden. De dek-
sels kunnen in alle mogelijke RAL kleuren worden voorzien en 
eveneens worden uitgerust met logo of gebruiksinstructie. 

•	 Makkelijk te plaatsen: De Tièrso Eco is licht van gewicht en 
daarom eenvoudig op te slaan en te plaatsen met een rela-
tief licht kraan. Vaak kan er voor de plaatsing gebruik worden 
gemaakt van het eigen inzamel materieel. 

•	 Hygiëne: Eventuele vloeistoffen van het afval worden opge-
vangen in een lekbak, gemakkelijk leeg te pompen zodat de 
hygiëne niet wordt belemmerd. Door een polypropyleen roos-
ter op de bodem van de tilhoes komt deze niet in aanraking 
met de vloeistoffen.

•	 Verstevigde bodem: Door het ontwerp van de bekuipings-
bodem heeft deze een ongekende stevigheid en weerstand 
tegen druk van het grondwater.

Tièrso ECO 3000 liter en een Tièrso ECO 5000 liter uitgevoerd met 
dubbele inwerpklep en sticker met afvalfractie of gebruiksinstructie.

28
00

17
00

17
00

16
00

28
00

27
00

3000 L ø 1300 mm5000 L ø 1710 mm 1300 L ø 1000 mm
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sEmI-               
ONdErgrONdsE

CONTAINErs

TIÈrsO ECO
drAAgzAk

Door gebruik te maken van kleuren en verschillende vormen van de 
inwerpkleppen kan iedere specifieke afvalstroom worden ingeza-
meld. Bijzondere vormen kunnen op verzoek worden gemaakt.

Draagzak:

•	 Vervaardigd uit polyethy-

leen

•	 Spinlock met dubbele be-

veiliging

•	 1-Haak-systeem. De draag-

zak is aan het deksel beves-

tigd

•	 Safe Working Load: 1250 kg

Draagzak voor glas:

•	 Extra versterkte binnenzak

Het snoer van de tilhoes, voor 
het opheffen van de container 
tijdens het ledigen, heeft een 
dubbele vergrendeling. Om 
ongewenste opening te ver-
mijden werd het snoer aan de 
zijkant, en niet aan de onder-
kant van de hoes geplaatst. Op 
deze manier is het zowel bevei-
ligd als ergonomisch.

Voordelen:
•	 Voordelige oplossing
•	 Maximale benutting van volume
•	 Draagzak zit aan de deksel bevestigd wat bijdraagt aan een 

snelle lediging
•	 Geen problemen met hangsloten
•	 Kleinere kans op beschadigde deksels
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sEmI-
ONdErgrONdsE

CONTAINErs

TIÈrsO ECO
drAAgBAk

Het ledigen van stalen bin-
nenbak met enkele klep gaat 
d.m.v. een 1-haak systeem met 
speciale haak.

Voordelen:
•	 Lediging kan volledig met bedieningspaneel, minder arbeidsin-

tensief voor de chauffeur
•	 Snelle lediging
•	 Volledig afgesloten
•	 Minder kans op ophoping
•	 Duurzaam
•	 Diverse opname systemen mogelijk

De Tièrso ECO met stalen binnenbak kan voorzien worden van 
diverse opnamesystemen.

Dubbele bodemklep, welke 
gecontroleerd geopend kan 
worden. Aan de binnenzijde 
van de container met dubbele 
klep zijn er geen bewegende 
delen van het bedieningssys-
teem. 

Stalen binnenbak
•	 Beschikbaar voor T-

ECO-3000 en T-ECO-5000

•	 Wandenset: Sendzimir 

DX51D+Z275

•	 Onder- en bovenframe: 

verzinkt staal S235JR

•	 Afhankelijk van het type zijn 

open lus , 1-Haak, 2-haak, 

3-haak en/of is een Kinsho-

ver opnamesysteem moge-

lijk

•	 Enkele of dubbele bodem-

klep

•	 Geïntegreerde lekbak:

•	3000 L: volume 60 liter
•	5000 L: volume 100 liter  

•	 Safe Working Load: 2500 kg

Ondanks de stalen binnenbak is de Tièrso ECO licht genoeg om met 
een pompwagen vervoerd te worden. Aangezien de binnenbak in 
eigen beheer wordt gemaakt, behoren aanpassngen, zoals verschil-
lende opnamesystemen tot de mogelijkheden.
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sEmI-
ONdErgrONdsE

CONTAINErs

TIÈrsO 
POLYEsTEr

A

B

C

De Tièrso GVK is vervaardigd van ijzersterk, UV-bestendig, glasvezel-
versterkt polyester. Al het bevestingsmateriaal in het zicht is van RVS. 
Deze Tièrso’s  hebben geen last van roest, kou of hitte. Standaard 
afgewerkt met geïmpregneerd hout en leverbaar in elke gewenste 
RAL kleur.

In een Tièrso investeren, is investeren in de toekomst. Ze zijn toepas-
baar in elke omgeving en uitvoerbaar voor alle bekende opname-
systemen, zoals 1-haaks, 3-haaks en Kinshofer.

art. nr. versie afmetingen

CS 3000 3000 liter A  ø 1450 mm

B   totale hoogte 2775 mm

C  waarvan ondergronds 1525 mm

CS 5000 5000 liter A  ø 1900 mm

B   totale hoogte 2835 mm

C  waarvan ondergronds 1525 mm

Tièrso Polyester in volledige 
hoogte.

Basis uitvoering: 

•	1- haak, 3- haak of Kinshofer 

opnamesysteem

•	Polyester buitenbak i.c.m.        

polyester binnenbak

•	Geïmpregneerd houten       

afwerking

•	Verbrede ring aan de on-

derkant van de buitenbak 

om de opwaartse druk van 

grondwater tegen te gaan

Lediging door middel van een 
3-haaksopname.
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sEmI-
ONdErgrONdsE

CONTAINErs

TIÈrsO 
POLYEsTEr

De weersbestendige polyester 
behuizing garandeert een blij-
vend representatieve uitstra-
ling en is zelfs bestand tegen 
de zilte lucht in kustgebieden. 
Foto Katwijk.

Voordelen:  
•	 Hoogwaardige en duurzame kwaliteit: 

Het glasvezelversterkte materiaal is weersbestendig. Regen, 
wind, vorst, hitte, zelfs zilte zeelicht kan het verdragen.

•	 In iedere RAL kleur verkrijgbaar: 
Voor optimale integratie in de omgeving is de Tièrso in elke 
gewenste RAL kleur leverbaar.

•	 Makkelijk te plaatsen: 
Door hun lage gewicht gaan er zeven Tièrso’s van 5000 liter op 
een wagen. Lossen kan eenvoudig met een heftruck of graaf-
machine. Het plaatsen kan zonder gebruik van zware kranen.

•	 Compatibel met de gangbare opnamesystemen: 
Het 1-haaksysteem, gecombineerd met een enkelvoudige 
bodemklep kan met een standaard kraanwagen, zonder 
speciale uitrusting worden bediend. Het 3-haaksysteem en 
het Kinshofersysteem, gecombineerd met een meervoudige 
bodemklep worden geleverd met een speciale bedieningsset.

•	 Strak design: 
Het bovengrondse deel leveren we op maat zoals bijvoorbeeld 
afgewerkt met geïmpregneerd of geschilderd hout, roestvrij 
staalgaas of geprofileerd plaatmateriaal. 

Ook leverbaar in de vol-
gende uitvoeringen:

•	Enkele klep of met dubbele 

klep

•	Trommel of combinatie klep 

en trommel

•	Afsluitbare kleppen en trom-

mels

•	Houten of aluminium afwer-

king

Afvalscheiden in het centrum van Vitré.

Tièrso Polyester op een bedrijf-
sterrein in Best.

Geïmpregneerd hout: in de 
natuurgebieden of historische 
steden een passende keuze.

Combinatie van kinderveilige restafval-trommel en afsluitbare klep 
op een camping in Wolfsheze.
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sEmI-
ONdErgrONdsE 

CONTAINErs

TIÈrsO sTAAL

putversie afmetingen

5000 liter
(geschikt voor een 
3000, 4000 en 5000 liter 
container)

A  ø 1900 mm

B   totale hoogte 2500 mm

C  waarvan ondergronds 1600 mm

3000 liter
(geschikt voor een 3000 
liter container)

A  ø 1900 mm

B   totale hoogte 1600 mm

C  waarvan ondergronds 700 mm

2-delige betonput. Beton-kwa-
liteit C30/37 XC4, grondwater-
bestendig.

De belangrijkste details in één overzicht

Betonschacht: 2-delig. Betonkwaliteit 
C30/37 XC4, grondwater-
bestendig.

Inwerpklep: Plaatstaal, volbladver-
zinkt, poedercoating in 
RAL-kleuren, verschillende 
klep- en inworpvarianten. 

Container: Blikstaal, vuurverzinkt 
staal, sendzimir staal.

De Tièrso Staal container bestaat uit twee delen: de inwerpkap en de 
eigenlijke container. Samen met de betonring vormt de inwerpkap 
het zichtbare gedeelte van het Tièrso systeem. Door de inwerpklep 
komt het afval in de container terecht. 

De tweedelige betonsilo wordt zowel voor de 4000 als de 5000 liter 
systemen ingezet. Voor een 3000 liter systeem wordt enkel het onder-
ste gedeelte gebruikt.

De betonsilo beantwoordt aan de richtlijnen van verkeersklasse 45.

Basis uitvoering: 

•	1- haak , 3- haak of Kinshofer 

opnamesysteem.

•	Betonnen buitenbak i.c.m. 

stalen binnenbak.

•	Geïmpregneerd houten 

afwerking.

Plaatsing van Tièrso’s in Gap 
(Frankrijk) na het dichtgooien 
van de bouwput is het systeem 
klaar voor gebruik.

A

C

B
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sEmI-
ONdErgrONdsE 

CONTAINErs

TIÈrsO sTAAL

Tièrso met met inwerptrommel uitgerust met een elektronische toe-
gangscontrole en registratie.

Voordelen:  

•	 Hoogwaardige, robuuste en duurzame kwaliteit  
Dankzij de betonnen buitenbak en de stalen binnenbak kan 
deze Tièrso tegen een stootje.  
Een buitengewone belasting, zoals een aanrijding of vanda-
lisme, is in de regel goed op te vangen. De Tièrso Staal is uiter-
mate geschikt bij hoog grondwater.  

•	 Onderhoudsvriendelijke constructie 
De bodemkleppen en andere gelaste delen zijn vuurverzinkt. 
De wanden van de container zijn van vuur- of sendzimir ver-
zinkte staalplaat. Aan de binnenzijde van de container zijn er 
geen bewegende delen van het bedieningssysteem, zodat 
zich daarin geen afvalresten kunnen vastzetten die de goede 
werking kunnen belemmeren. Gezien de modulariteit van onze 
systemen kunnen de meeste delen zonder veel problemen 
worden uitgewisseld. 

•	 Stationaire oplossing, containers kunnen niet gaan “zwerven”, 
zoals rolcontainers. 

•	 De Tièrso Staal is uit te rusten met een toegangscontrole voor 
een betere en veiligere regulatie van het afval, misbruikpreven-
tie, DifTar en monitoring.

Ook leverbaar in de         vol-
gende uitvoeringen:
•	Enkele klep of met dubbele 

klep

•	Trommel of combinatie klep 

en trommel

•	Afsluitbare kleppen en trom-

mels 

•	Trommels met toegangscon-

trole

•	DifTar geschikte trommels

In het gebergte rond Thônes.

Met afsluitbare trommel 
(Vught).

Plaatsing Tièrso´s met afval-
fractiespecifieke inwerpklep-
pen en trommel.

Ledigen Tièrso langs de Route 
Nationale.

Digitally signed by Gijs Fluit
DN: cn=Gijs Fluit, c=NL, o=Gwebindustries, ou=Visualization, email=studio@gwebindustries

Reason: I am the author of this document
Date: 2009.04.06 22:18:48 +02'00'
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sTALEN sEmI-
ONdErgrONdsE 

CONTAINErs

rEFErENTIEs

In de Alpen rond de vallei van 
Maurienne.

In de plaats Gap (FR).

Zes Tièrso’s op ‘n vrachtwagen. Limmen.

Tièrso in de groenrijke omge-
ving rond Veghel.

De polyester Tièrso’s staan op verschillende punten van een bedrijfs-
terrein in Best.

Tièrso’s bij bijzondere zorg hui-
zencomplex in Pau (FR).
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sTALEN ONdEr-
grONdsE 

CONTAINErs

APYrA

state of the art technology
ENGELS

En  klantspecifieke 
beletteringen

zoals toegangsregistratie en 
zonne-energiepanelen

keuze uit diverse volumes, op-
namesystemen, en andere opties
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sTALEN ONdEr-
grONdsE CON-

TAINErs

APYrA

De betonsilo wordt in de voor-
bereidde bouwput geplaatst.

Na montage van de inwerpzui-
len dient enkel nog de bouw-
put te worden aangevuld en de 
aansluiting aan het plaveisel te 
worden hersteld. Vanaf dan is 
het systeem gebruiksklaar.

Nacontrole plaatsing.

De betonsilo’s voor het Apyra-systeem zijn verkrijgbaar in twee ver-
schillende maten, 4m³ en 5m³. Met een afstandssteun is het echter 
mogelijk een 3m³ silo in een 4m³ schacht te plaatsen en een 4m³ silo 
kan zo in een 5m³ schacht worden geplaatst. De betonsilo voldoet 
aan de verplichte verkeersklasse 45 en is gemaakt uit C45/55 beton. 
Statistische berekeningen tonen aan dat de silo niet kan opstijgen 
uit de grond. Afhankelijk van de constructie kan de silo gereinigd 
worden en is er aan de bodem een afwateringsbekken voorzien.

Het voetgangersplatform zweeft op de container en vormt daardoor 
geen probleem om het systeem op een licht hellend terrein te instal-
leren. De bovenrand van de betonsilo wordt exact aan het niveau 
van het terrein aangepast.

GEMAKKELIJK TE INSTALLE-
REN 
Onze Apyra systemen wor-
den compleet gemonteerd 
geleverd. Zodra deze in de 
betonput zijn geplaatst kan 
men ze gebruiken.

artikelnr. putversie afmetingen

APYRA4000 4000 liter 
(geschikt voor 4000 ltr. en 3000 
ltr. container)

A     1820 x 1820 mm

B totale hoogte  3900 mm

C waarvan ondergronds  2100 mm

APYRA5000 5000 liter
(geschikt voor 5000 ltr. en 4000 
ltr. container)

A     1820 x 1820 mm

B totale hoogte  4400 mm

C waarvan ondergronds  2600 mm

A

C

B
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sTALEN ONdEr-
grONdsE CON-

TAINErs

APYrA

De inwerpzuilen van de Apyra ondergrondse inzamelcontainers zijn 
van 3 mm dik aluminium, met epoxycoating in kleur naar keuze. 
Desgewenst kunnen de zuilen ook worden uitgevoerd in staal of RVS.

De inwerpunits (glas/papier en restafval) zijn eveneens gecoat in 
verschillende kleuren. De inwerptrommel voor restafval is van RVS 
en kan naar wens met een elektronische toegangscode worden 
voorzien. Zuilen, opnamesysteem en voetgangersplatform zijn pro-
bleemloos uitwisselbaar. In geval van schade is een vervangstuk uit 
voorraad leverbaar en eenvoudig te monteren ( er dienen slechts 8 
bouten te worden losgemaakt en weer vastgezet te worden).

Via het losnemen van de 
achterwand kan de opname 
eenvoudig gedemonteerd 
worden.

Unit voor glas. De inwerpunits zijn modulair, een trommel kan ook 
later eenvoudig vervangen worden door een papierunit. De klep-
pen zijn van kunststof of “bondalblech” en zijn daarom bijzonder 
geluidsarm. Ook een geluidsdempende glasrozet is mogelijk.

Restafval unit met standaard 80 liter inwerptrommel

Zuil met glasinworp

Unit voor papier en verpakkingen

De Apyra kan worden gele-
verd met de gangbare opna-
mesystemen, enkele haak, 
dubbele of drie-voudige of 
Kinshofer. Het is later altijd 
nog mogelijk driehaaks sys-
temen om te bouwen naar 
Kinshofer en omgekeerd.

Bij de twee-, driehaaks of 
Kinshoferopname worden 
de bodemkleppen tijdens 
de lediging door een ket-
ting en staalkabelsysteem 
gecontroleerd geopend en 
gesloten.
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sTALEN ONdEr-
grONdsE CON-

TAINErs

APYrA Het frontpaneel van de Apyra zuil is uitwisselbaar. Dit is niet alleen 
handig voor aanpassen van het kleurenschema naar uw huisstijl, in 
plaats van een paneel kan er ook een horeca inwerpklep gemon-
teerd worden. Gebruikers uitgerust met sleutel kunnen zo sneller hun 
flessen of oud papier kwijt, zonder dat de veiligheid in het gedrang 
komt.

De frontpanelen kunnen naar keuze voorzien worden van een tekst-
plaat of sticker voor de verschillende afvalfracties.

Zuil uit aluminium met “RVS 
look” coating. Evengoed ge-
garandeerd roestvrij!

Wij bieden ruimte voor architecturale creativiteit. Wij ondersteunen 
uw idee graag met ons CAD systeem, zie typische beschrifting van 
onze klant Brussel hierboven (en misschien wordt deze knul nog ooit 
een beroemde keeper).

Apyra’s voorzien van klantspecifieke frontpanelen (gemeente Fu-
veau, Frankrijk).

Horeca inwerpkleppen, hier bij 
glas inwerpzuil. Een op tranen-
plaat vloer en een vloer met 
rubber tegels. Zeker in combi-
natie met rubber op de bodem 
van de container is dit veel stil-
ler.

Door het losschroeven van de zuil is het voetgangersplatform van 
de container af te tillen. Veranderende inzichten maken dan ruil 
van tranenplaat naar bijvoorbeeld een gekleurde rubber coating 
eenvoudig uitvoerbaar. 
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APYrA

De 3000 liter containers worden op uitneembare steunen in de 
betonsilo geplaatst, zodra deze verwijderd worden kan er een 4000 
liter container in worden geplaatst.

Apyra betonsilos hebben we in 4000 en 5000 liter. Apyra containers 
worden geleverd in 3 volumes:

Plaatsing van Apyra’s voorzien van standaard “Avantgarde” zuilen 
(klant Sictom de Macon). Na lossen door de kraan hoeft alleen het 
aluminium huisje er nog op geschroefd te worden.

Apyra’s voorzien van klantspecifieke “Classic” zuilen (Klant: Amiens 
Métropole); Versie “Enkele Haak”.

Veiligheidsvloer, alternatief 
voor het veiligheidshek.

Veiligheidshek, komt omhoog 
als de container uit de silo 
wordt getild.

De Apyra kan ook door kinde-
ren zonder gevaar worden ge-
bruikt.

Restafval of Verpakkingen 5000 Liter

Papier of Glas 4000 Liter

Glas 3000 Liter
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AFVALSCHEIDEN

MILIEUBOXEN
BATTERIJBOXEN

sTALEN ONdEr-
grONdsE CON-

TAINErs

rEFErENTIEs

Utrecht, project ter waarde van 4.000.000 €.

Amiens, vlakbij de kathedraal.

Woningbouwvereniging, la Grande Synte.

Parkeerplaats Route Nationale 
bij Macon.

Bladel, drie-fractie glas.

Middelkerke met paslezer en 
muntinworp.

RVS inwerpzuilen in Duinker-
ken.



toegangsregistratie
en volmelding door 

zonne-energie

tot 1,2 ton rest-
afval, lediging met 

standaard voertuigen

vervangt eventueel oude 
containers

high-tech litter collection

LOgIPErs™, 

ONdErgrONdsE 
PErsCONTAINEr

ENGELS
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In geval van (elekronische) foutmelding bieden we ook een full 
service concept, tegen vooraf afgesproken kosten verhelpen we de 
storing binnen 12 uur.

Volmeldingen geven we u 
door, samen met een opti-
maal geplande inzamelrou-
te. U bespaart tot wel 50% 
CO2 uitstoot! 

De laatste ontwikkeling van Engels HLC BV is een ondergronds con-
tainersysteem met ingebouwde pers, de Logipers. 
Deze ondergrondse perscontainer kan door een standaard voertuig 
geleegd worden (onderlossend), past in de bestaande betonputten 
en kan worden uitgevoerd met de meest voorkomende opnamesys-
temen (één haak, drie haken en Kinshofer). 

Modulaire zuil.

Werkzaamheden jaarlijkse service beurt.

LOgIPErs™

ONdErgrONdsE 
PErsCONTAINEr

ELEKTRONICA
De motor van de Logipers 
werkt m.b.v. een intelligente 
motorsturing welke tevens 
de maximale perskracht 
bewaakt. Deze motorsturing 
krijgt zijn opdrachten vanuit 
de schakellogica welke zich 
in de inwerpzuil bevindt. Het 
is mogelijk alle in de markt 
bekend zijnde toegangssys-
temen te koppelen aan deze 
processor. 

Modulaire opbouw
  
De eerste module omvat de inwerpzuil, het opnameframe en de 
dekselplaat. Er is gekozen voor een standaard afmeting inwerpzuil 
met een dubbelschalige 80 liter inwerptrommel, die aansluit bij 
eventueel al eerder geplaatste ondergrondse containers. De opna-
mesystemen passen bij dezelfde zuil.  De dekselplaat is standaard 
een aluminium tranenplaat. 
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Chipkaart voorhouden, de 
pers gaat in “ontvangstand”.

Afvalzak inwerpen, de persunit 
drukt hem de container in.

De persunit houdt de druk 
erop, tot de volgende zak 
wordt aangeboden.

De voordelen van de Logipers op een rijtje gezet:

•	Efficiëntere afvalinzameling
•	Standaard éénhaak, driehaak of Kinshofer opname
•	Geintegreerd volmeldingssysteem
•	Minder containers nodig op een locatie
•	Minder opoffering van openbare ruimte
•	Een fraaiere uitstraling van de locatie
•	Minder ledigingen per tijdseenheid
•	Minder rijbewegingen
•	Hierdoor minder CO² en fijnstof uitstoot en een lagere belas  

ting voor de omgeving

Perscontainer.

LOgIPErs™

ONdErgrONdsE 
PErsCONTAINEr

VEILIGHEID
Het systeem kent verschil-
lende veiligheden. Allereerst 
is dat de lage werkspan-
ning. Daarnaast is de ge-
hele persruimte mechanisch 
afgeschermd. Ook als de 
inspectiedeur geopend is, 
is het onmogelijk bij de pers 
te komen. Sensoren op de 
inspectiedeuren en de bo-
demklep bewaken de toe-
gang. Het persproces kan 
pas starten als de trommel 
gesloten en vergrendeld is. 
De persbeweging zelf wordt 
bewaakt door eindschake-
laars in combinatie met het 
motormanagement.De derde module omvat de persruimte en de bodemklep. De beno-

digde versterkingen van de persruimte bevinden zich aan de bui-
tenzijde. Inwendig is de container geheel glad zonder uitstekende 
delen. Het afval laat zich gemakkelijk lossen zonder “brugvorming”. 

Aan de onderzijde is één bodemklep voorzien die aan weerszijden 
is vergrendeld. Met de losbeweging van het opnamegereedschap 
worden deze grendels ontkoppeld zonder dat hier extra handelin-
gen voor zijn vereist. De modulaire opbouw draagt bij tot een zeer 
servicevriendelijk totaal concept. 

De tweede module omvat de pers inclusief de stroomoverbrenging. 
De pers werkt elektrisch op een nominale spanning van 25V=. 
Deze spanning wordt via enkele nokkencontacten overgedragen 
naar de container. Bij het ledigen hoeven geen stekkerverbindingen 
te worden ontkoppeld. Door het gebruik van laagspanning is er 
geen gevaar voor de omgeving. 

Een standaard 5 m³ ondergrondse container bevat gemiddeld ca. 
400 kg losgestort huisvuil. De Logipers kan 1200 kg afval bergen in 
een veel kleinere (pers)ruimte. De Logipers werkt geheel elektrisch 
zonder hydraulica waardoor belasting van het milieu wordt voorko-
men. 
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LOgIPErs™

rEFErENTIEs
IsO HLC

Één van de twee perscontainers in gemeente Made- Drimmelen.

Ledigen perscontainer door één man in Huizen.

Plaatsing perscontainer op de Koninginnewal in Helmond.

Sinds medio 2010 is En-
gels HLC BV officieel ISO 
9001:2008 gecertificeerd 
en kan het hun klanten nog 
meer bieden.  Eén voordeel 
voor de klant is dat alle pro-
cessen van de onderneming 
in kaart zijn gebracht, waar-
bij ook relevante doelstellin-
gen zijn gedefinieerd. 

Samen met het intern con-
trole-systeem zorgt dit alles 
voor een efficiënter orga-
nisatie en een hogere kwa-
liteit van de producten en 
diensten. 

Verder biedt ISO 9001 ook 
een concurrentieel voordeel 
ten opzichte van niet-gecerti-
ficeerde bedrijven, dat onze 
marktpositie verstevigd.
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UITzETTEN, CHIP-
PEN EN dIENsT-

VErLENINg

Full service containers uitzetten

stickeracties voor 
opschonen container-

bestanden

Container management en 
service software

high-tech litter collection
ENGELS
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dIENsT-
VErLENINg

Engels HLC kan alle voor-
komende diensten met be-
trekking tot afvalinzameling 
perfect voor u invullen. Tot 
de mogelijkheden behoren 
onder meer: 

•	Verzorgen van mailings
•	Verzorgen van volume  

enquêtes
•	Telefonische servicelijn/ 

helpdesk
•	Stickeractie

TELEFONISCHE SERVICELIJN/
HELPDESK
Aan de hand van een bels-
cript met FAQ (Frequently As-
ked Questions) beantwoor-
den onze medewerkers op 
een professionele manier de 
meeste vragen of ze verwij-
zen u naar de juiste contact-
persoon van de gemeente, 
dan welnemen ze contact 
op met de inzamelaar.

STICKERACTIE 
Om illegale containers uit 
het circuit te halen verzorgen 
wij stickeracties. Alle legale 
containers worden dan voor-
zien van een sticker. Alleen 
de containers met een stic-
ker worden nog geledigd. 
Illegale containers worden 
ingenomen.

Communicatie met de inwoners is zeer belangrijk. Vandaar dat het 
verstandig is om voorafgaand aan een DifTar project dit goed te 
communiceren.

Als inzameling plaats vindt met behulp van containers kan een volu-
me enquête worden gebruikt om te achterhalen welke containers 
reeds bij de inwoners aanwezig zijn. Middels een antwoordkaart, 
internet of telefoon kan men reageren. Indien een gemeente wil 
overstappen naar inzameling met behulp van containers kan de 
volume enquête worden gebruikt om te achterhalen welk container-
volume de inwoners graag zouden willen gaan ontvangen.

een mailing in combinatie met dekselstickers kan worden gebruikt 
om de inwoners aan te sporen om op de juiste dag de containers 
aan de straat te zetten.

Onze servicelijn en helpdesk zorgen ervoor dat inwoners niet met 
hun vragen blijven zitten. 

Engels HLC verzorgt zelf de 
mailings om de bewoners op 
de hoogte te stellen van mo-
gelijke omruil- of controlewerk-
zaamheden.



M93

HUIs AAN HUIs 
UITzETTEN

FULL SERVICE CONTAINERS UITZETTEN:
Engels HLC stelt een uitzetplanning op en voert vervolgens de werk-
zaamheden in overleg met u uit volgens deze planning eventueel 
wordt een gedigitaliseerde DifTar chip estandaardiseerde chipnest 
van de container geplaatst (afhankelijk van het type container). Als 
er geen chipnest in de container aanwezig is wordt er een chiphou-
der in de container aangebracht, via het frezen van een sleuf. 

Vervolgens wordt het adres etiket op de container geplakt zodat 
men kan zien dat de container is voorzien van een chip. Op een 
controle lijst wordt aangegeven dat de werkzaamheden zijn uitge-
voerd of er wordt een reden van verstoring opgegeven. 

Aan de hand van een adres-
senbestand koppelt onze 
software een uniek chip-
nummer aan de betreffende 
container. Het chipnummer 
wordt vertaald naar een 
barcode en deze wordt ver-
volgens afgedrukt op een 
adres etiket. Iedere geschre-
ven chip wordt automatisch 
gecontroleerd met behulp 
van onze speciale appara-
tuur. Engels HLC kan verschil-
lende types DifTar chips leve-
ren.

LEVEREN EN REGISTREREN 
VAN DIFTAR CHIP

Nadat alle werkzaamheden zijn uitgevoerd beschikt Engels HLC over 
een digitaal container registratiebestand. In dit bestand is iedere uit-
staande container (voorzien van chip en/of adres etiket) gekoppeld 
aan een adres. Dit bestand dragen we over aan de opdrachtgever, 
of importeren we in ons containerbeheersysteem.

Uitzetwerkzaamheden in de gemeente Bunnik.

Sleuf gefreest. Chiphouder erin.

Een adres etiket wordt op de 
container geplakt zodat men 
kan zien dat de container is 
voorzien van een chip.

We bieden beproefde me-
thoden mogelijk om het aan-
bieden van illegaal afval te 
voorkomen. Ook verzorgen 
we DifTar: de vervuiler be-
taald door middel van ge-
differentieerde tarieven (Dif-
Tar). 
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CONTAINEr-
mANAgEmENT 

EN sErVICE 
sOFTWArE

Modulaire opbouw containermanagement software.

Engels levert etiketten, chips en chiphulzen t.b.v. containermanage-
ment, geschikt voor alle containers en de meeste software systemen.

Wij leveren een in eigen be-
heer ontwikkeld container-
management pakket ont-
wikkeld voor het beheren 
van bovengrondse en on-
dergrondse afvalcontainers.

Het pakket is modulair op-
gebouwd en bevat onder 
andere de volgende modu-
les:

•	Bovengrondse containers: 

mutatiebeheer (uitzetten/ 

innemen/repareren) mini-

containers.

•	Ondergrondse containers: 

Passenbeheer en onder-

grondse containerbeheer.

•	Planningsmodule:             

Inzamelplanning onder-

grondse containers.

•	Forecasting:                      

Optimalisatie inzameling 

ondergrondse containers.

•	Rapportage:                      

Exporteren en visueel 

weergeven van diverse ma-

nagement rapportages.

Reparatie en onderhoud, web-based service-aanvraag en status 
van reparatievraag containerhistorie.
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TOEgANgs-
CONTrOLE

ENGELS heeft een zeer mo-
derne toegangscontrole 
voor ondergrondse afval-
voorzieningen in het pro-
gramma opgenomen.
De toegangscontrole be-
staat uit een kunststof behui-
zing met een besturingsprint 
voorzien van leds voor sta-
tusweergave. 
Standaard is de toegangs-
controle voorzien van een 
RFID kaartlezer zodat ge-
bruik kan worden gemaakt 
van toegangspassen.
Optioneel kan de toegangs-
controle worden uitgerust 
met:

•	Communicatie (GPRS)

•	Grafisch Display

•	Muntautomaat

•	Ultrasone sensor (vulgraad-

meting)

•	GPS (localisatie)

De toepassing van een 
toegangscontrole op een 
(semi-)ondergrondse con-
tainer biedt een aantal sig-
nificante voordelen:

•	Veiligheid

•	 Regulatie afval

•	 Misbruikpreventie

•	 Afrekenen per inworp

•	 Monitoring

De toegangscontroles kun-
nen geplaatst geleverd 
worden voor al onze onder-
grondse- en semi-onder-
grondse afvalcontainers.

Toegangscontrole met muntautomaat op een ondergrondse contai-
ner (Gemeente Middelkerke, BE).

Toegangscontrole op een semi ondergrondse afvalcontainer.

Een eigen serverpark met externe back-up ontvangt en bewaart uw 
gegevens of geeft deze door aan uw dienstverlener.
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België
Engels Logistics NV

Industriezone Ravenshout 8
Schemkensstraat 15
B-3583 PAAL-BERINGEN

Tel: +32 11 81 50 50
Fax: +32 11 81 50 60
E-mail: post@engels.eu 

Frankrijk
Engels Manutention et Environnement SARL

Parc des Quatre Vents,
Avenue Antoine Pinay
F-59510 HEM - LILLE METROPOLE 

Tel: +33 3 20 73 87 40
Fax: +33 3 20 99 06 44
E-mail: contact@engels.eu

Portugal 
Engels Logística e Ambiente, LDA

Rua Professor Henrique de Barros, 
Lote 2 - Armazém 6
PT-2685-338 PRIOR VELHO - LISSABON 

Tel: +351 21 94 13 320
Fax: +351 21 94 13 319
E-mail: contact@engels.eu

Nederland
Engels Logistiek BV

Industrieterrein Kapelbeemd
Boven Zijde 9
5626 EB EINDHOVEN

Tel: +31 40 26 29 222
Fax: +31 40 26 29 200
E-mail: contact@engels.eu

Duitsland
Engels Behältertechnik GMBH

An der Trave 17a
D-23923 SELMSDORF

Tel: +49 3 88 23 55 970 
Fax: +49 3 88 23 55 9719
E-mail: contact@engels.eu
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Engels is een internationaal georiënteerd bedrijf met een 
gerespecteerde reputatie als expert in toepassingen 
van kunststof in dienst van de logistiek, milieu en food 
branche.

Een zorgvuldig samengesteld assortiment en veelzijdige 
praktijkervaring stelt Engels in staat samen met de klant 
de meest rendabele oplossing te kiezen, of dit nu gaat 
om een standaard product of een maatwerk oplossing. 
Zelfs de combinatie van kunststof en staal behoort tot de 
mogelijkheden.

www.engels.eu

Engels Logistiek BV 
Eindhoven (NL)

Engels Logistics nv 
Paal-Beringen (BE)

Engels Logística e Ambiente Lda
Prior Velho, Lissabon (PT)

Engels Manutention et 
Environnement sarl Hem, 
Lille-Métropole (FR)

Engels Behältertechnik GmbH,
Selmsdorf (DE)




