
KUNSTSTOF BAKKEN EN VERZEGELINGEN

OPSLAG EN INZAMELING IN ZIEKENHUIZEN

gevaarlijk opslag 
en transport

voor diverse 
doeleinden

facilitair gemak



KOELBAKKEN
VERZEGELINGEN

VEILIG
VERVOEREN

In vele honderden verschillende donorcentra verspreid over het 
gehele land worden dagelijks bij 4000 tot 5000 vrijwillige donoren 
bloeddonaties verricht. Voor het dagelijkse transport van de tien tot 
vijftien duizend buizen doorheen het gehele land werd gezocht naar 
een geschikte transportbox. Hieruit is onderstaande box ontstaan. 

Gezien de aard van de inhoud dient de bak wel aan specifieke 
voorwaarden te voldoen, te weten aan de zogenaamde ADR 
wetgeving, het UN 3373 / P650 keurmerk. Zo mag de temperatuur in 
de bak niet boven de 30°C komen, moet de bak vloeistofdicht zijn en 
voorzien zijn van een unieke verzegeling. 

Isotermische transportbakken, bijvoorbeeld voor medicijnen.

Sommige medicijnen moeten tussen 0°C en 6°C vervoerd en bewaard 
worden, anders bederven ze. Levensmiddelen zoals vlees, melk of vis 
mogen tijdens transport niet warmer worden dan 2°C tot 6°C. Deze 
regelgeving geldt voor alle professionele aanbieders van voedsel, 
horeca zowel als verpleeghuizen!

alle zendingen gaan per patiënt in 
een gekoelde box waarin een extra 
koelelement zit en wordt voorzien van 
een verzegeling.

maatwerk oplossingen al vanaf redelijke aantallen

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

“Engels-staartverzegelingen” zijn 
voorzien van een afscheurzone, 
waardoor de zegel eenvoudig 
verbroken wordt. Eenmaal 
afgebroken, kan de verzegeling 
niet meer gebruikt worden. De 
staartverzegelingen hebben een 
unieke nummering, waardoor 
registratie mogelijk wordt en u 
weet wanneer iemand bij de 
inhoud is geweest.

ook uw uitrusting is altijd kompleet 
en gecheckt voor u weer onderweg 
bent



VERZENDBOXEN
 BAKKEN VOOR

PERSLUCHTFLESSEN
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meermalige verzenddozen, leverbaar in grijs, rood en blauw inclusief etiket in 
zelfklevende houder (artnr. LH18804)

Al jaren worden onze RAKO transportbakken door dental laboratoria 
ingezet voor het vervoer van werkstukken, zowel per post als per pak-
ketdienst. Ze zijn gemaakt van vrijwel onbreekbare polypropyleen. 
Eventueel kunnen de scharnieren van de deksels voorzien worden 
van stalen verstevigingshulzen. 

kunststof grootvolumebak op streeploze wielen en duwstang voor 
gecontroleerde sturing te voorzien van verschillende maatwerk interieurs

De flessen worden op hun 
plaats gehouden door op maat 
gemaakte inserts.

door twee bakken met grondmaat 
600x400 mm op elkaar te bevestigen,  
de bovenste met gaten in de bodem 
met de diameter van een 
persluchtfles, de onderste met een 
vakverdeling,  maken we een 
persluchtflessenbak, sterk, en 
passend op andere standaard RAKO 
bakken 

Een opdruk op de bakken 
kan d.m.v. een cliché of 
standaard letters. Standaard 
drukkleuren zijn zwart, wit, 
rood, blauw en geel. Zo is 
er altijd een representatieve 
kleurcombinatie van bak en 
bedrukking!



UN-gekeurde inzamel en transportcontainers voor ziekenhuisafval

Onze versterkte, afsluitbare 240, 
360, 660 en 770 lt. containers zijn 
UN getest en goedgekeurd voor  
vervoer van ziekenhuis-afval als 
combinatieverpakking samen 
met onze sterke, herkenbare 
afvalzakken (indien goed 
gesloten).

Gebaseerd op jarenlange ervaring in de Engelse en Ierse 
markt (heel Ulster bijvoorbeeld werkt naar tevredenheid 
met door ons geleverde middelen) bieden wij u een 
betaalbaar en compleet systeem voor de afvoer van 
ziekenhuisafval, geaccepteerd door de EU.

éénmalige ziekenhuis afval verpakkingen

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.

Op verzoek van SITA heeft 
Engels een verpakkingsmiddel 
ontworpen voor afval dat 
onder de UN 3291 valt. Er werd 
een ontwerp gemaakt voor 
de doos. Op de doos zijn een 
gebruiksaanwijzing en verdere 
specificaties vermeld, alsmede 
het logo van SITA.

het afval wordt in de doos gedaan 
en deze wordt verder zonder kans 
op besmetting verwerkt.

gladde deksel

deksel met opening

verkrijgbaar met een blauwe bak

ZIEKENHUIS-  
AFVAL

VEILIG
VERVOEREN



heftruck opname, voor snel vervoeren en eenvoudig leegkiepen

Ook in combinatie met 
koppelsysteem leverbaar. Zo 
kan de heftruck de containers 
naar buiten rijden, en in een 
verzamelbak legen.

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

lif ter aan bak 
gehaakt

lifter los

dekselopener voor 140/240 ltr 
containers, afneembaar

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. Industrie systeem: borgpen lostrekken en de 
dissel optillen (foto: AZM)

dekselopener, trekstang en spoorloze 
wielen

Houdt handen schoon, voor-
komt in ziekenhuizen doorge-
ven van besmettingen en spaart 
ruggen.
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AFVAL
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afvaldepot Academisch Ziekenhuis 
Maastricht



AFVALSCHEIDEN

ECOLECTS
RECYCLESETS

standaard ecolect

Ecolects zijn luxe kasten op  
wielen gemaakt uit aluminium 
hoekprofielen en kunststof 
gemelamineerde panelen.

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

Ecolects houden we op voorraad met 3 niveaus, geschikt voor  3 tot 
maximaal 6 fracties. Door hun modulaire opbouw zijn alternatieve 
uivoeringen makkelijk te maken: we leveren ook 2 of 4 niveau 
ecolects, soms zelfs met deuren.

inwerpklep

Dank zij hun hoogte nemen onze “Lange Jan” afvalbakken weinig 
kostbaar vloeroppervlak in. Ze zijn eenvoudig te reinigen, en voelen 
zich even goed thuis in werkplaatsen als in openbare ruimtes

drie speciaal voor verschillende 
afval-stromen vormgegeven deksels

extra hoge “lange jan” met 
tuimeldeksel voor bv. “foute” kopietjes.

koppelbare onderzetwagens,  
passen onder beide hoogtes

“Lange Jan”bakken zijn smal en hoog, gegroupeerd vormen ze “recycle sets”.



AFVALSCHEIDEN

ECOZUILEN

zuil zoals geleverd aan de TU Delft

muurbevestiging

ecozuil zonder bakkeniedere inzamelbak combinatie kan

Ecozuilen zijn staanders waar   
aan verschillende ma ten 
frames glijdend bevestigd kun-
nen worden. In deze frames 
passen  de RAKO inzamelbak-
ken, koffiebeker bakken, milieu-
boxen, batte rij   bakken 
getoond in vorige pagina’s. 
zowel in combinaties als op 
zichzelf. Zie de mogelijk heden 
op deze pagina.

framesteun, voor gewichten boven  
25 kilo

ecozuil in gebruik in het Katherina 
Ziekenhuis in Eindhoven (kranten-
knipsel ED 2003)



Engels werd opgericht in 1955 in 
Tilburg, NL in een kantoor aan 
huis. Momenteel beschikken 
we over eigen vestigingen in 
Portugal, Duitsland, Frankrijk, 
België en Nederland.  We tellen 
nu meer dan 60 mensen, en onze 
omzet is de € 20.000.000 ruim 
voorbij. Hoe we dit bereikten: 
zeker ook door ons te houden 
aan ons MISSION STATEMENT: 

Engels is leverancier van 
producten voor logistiek en een 
beter milieu, met een sterke 
nadruk op duurzaamheid. 
Engels wil verder groeien naar 
een positie in de Europese top 
door een professionele partner 
te zijn voor zowel klanten als 
leveranciers. Dit door: 

Kwaliteit van onze producten, 
advies en service 
Creativiteit van onze 
oplossingen 
Duidelijkheid van onze 
communicatie
Compleetheid van ons 
programma 

Ons assortiment geeft antwoord 
op alle vragen naar magazijn-  en 
transportbakken, herbruikbare 
verpakkingen, pallets en 
palletboxen, lekbakken, gecer-
tificeerde bakken voor veilig 
vervoer van gevaarlijke stoffen, 
afvalcontainers, bakken voor 
afvalinzameling en afval-
scheiding.

Vraag via onze website of 
telefonisch onze catalogus aan! 
Gratis 100 pagina’s producten en 
ideeën!
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