
TIÈRSO
POLYESTER

eenvoudig te plaatsen

Aan de kust

In de stad

Of in het buitengebied

ENGELS
voor een beter milieu
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TIÈRSO
POLYESTER

VOORDELEN

Voordelen:  

• Hoogwaardige en duurzame kwaliteit 
Het glasvezelversterkte materiaal is weersbestendig. Regen, 
wind, vorst, hitte, zelfs zilte zeelucht 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. 

• Lediging  
De bediening van de kleppen bevindt zich aan de buitenzijde 
van de binnenbak, hierdoor blijft er geen vuil hangen. 

Afvalscheiden in het centrum van Vitré.

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

Geldbesparend: 

•Bij aanschaf, opslag en plaat-
sing: Door hun lage gewicht 
gaan er zeven Tièrso’s van 
5000 liter op een wagen. Los-
sen kan eenvoudig met een  
heftruck of graafmachine. 
Voor plaatsen is het huren 
van zware kranen niet nodig.

•In gebruik: Een truck ledigt 
per dag in plaats van 200 
rolcontainers van 1100 liter 
(vanuit containerhokjes) wel 
100 Tièrso’s van 5000 liter. Ie-
dere wagen met kraan kan 
dit werk doen.

• In onderhoud: Er is geen sto-
ringsgevoelige veiligheids-
vloer met katrollen en contra-
gewichten. Beschadigen bij 
lediging gebeurt zelden, de 
ronde container is makkelijk 
terug in de put te zetten.

• Bij verwijdering: er hoeft en-
kel een polyester cocon ver-
wijderd te worden, in plaats 
van een gewapend betonnen 
constructie.

Tièrso tijdens lediging.
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TIÈRSO
POLYESTER

STANDAARD
UITVOERING

A

B

C

art.nr. versie afmetingen

CS 3000 3000 ltr. A  ø 1450 mm

B   totale hoogte 2775 mm

C  waarvan ondergronds 1525 mm

CS 5000 5000 ltr. A  ø 1900 mm

B   totale hoogte 2835 mm

C  waarvan ondergronds 1525 mm

Tièrso Polyester in volledige 
hoogte.

Basis uitvoering opties: 

• Enkele haak, driehaaks 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.

De Tièrso Polyester is vervaardigd van ijzersterk, UV-bestendig, glas-
vezelversterkt polyester. Al het bevestigingsmateriaal 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 met alle bekende opname-
systemen, zoals enkele haak, driehaaks en Kinshofer. 

Leverbaar na overleg. 
Legenda
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TIÈRSO
POLYESTER

INWERPTROMMELS
INWERPDEKSELS

Tièrso’s worden geleverd met inwerptrommel of deksels. Er zijn geval-
len bekend van mensen die in de problemen raakten toen ze hun 
sleutels uit ondergrondse afvalbakken probeerden te halen, met 
trommels gebeurt dit niet. Deksels hebben als voordeel dat ze goed-
koper zijn en eronder iedere maat inwerpopening leverbaar is, tot 
een maximale diameter van 455 mm. 

Inwerptrommel, 80 liter in kleur naar keuze. Optie: afsluitbaar.

Inwerpklep, ook in kleur naar keuze, zo geconstrueerd dat deze altijd 
uit zichzelf dichtvalt. Optie: afsluitbaar.

Combinatie van kinderveilige restafval-trommel en afsluitbare klep 
voor het makkelijk inwerpen van grotere volumes, bijvoorbeeld door 
de inzamelaar of horeca.

U heeft de keuze uit: 

• Inwerpopeningen onder 
spatwaterdichte deksels in 
afmeting en vorm naar wens, 
eventueel afsluitbaar met 
cilinder of 3-kantslot.

• Kinderveilige trommels, met 
name voor 80 liter zakken 
met restafval. Ook hier met 
optioneel slot, denk aan 
oudjaar.

• Combinaties van boven-
staande, waarbij twee 
inwerpopeningen zorgen 
voor een evenwichtiger vul-
ling, of een inwerptrommel 
gecombineerd wordt met 
een afsluitbare “horecaklep” 
voor 200 liter zakken. 

Onder het deksel brengen wij 
een inwerpopening met vorm 
en grootte naar keuze aan, of 
eventueel een glasrozet.

Optie: deksel voorzien van 
driekant of halfrond slot.
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Het bovengrondse deel leveren 
we ook op maat zoals bijvoor-
beeld afgewerkt met geïm-
pregneerd of geschilderd hout, 
roestvrij staalgaas of gepro-
fileerd plaatmateriaal. Ze zijn 
evengoed een sieraad voor het 
platteland als voor een moder-
ne nieuwbouwwijk.

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

De lattenbekleding is aan de bovenzijde afgedekt. Aan de onder-
kant zorgt de speling tussen het hout en de bodem ervoor dat water 
niet kan optrekken, waardoor rotten uitgesloten is.

Weerbestendig polyester, RVS bekleding, RVS dekselscharnieren en 
bouten en moeren garanderen een blijvend representatieve uitstra-
ling, ook bij plaatsing in kustgebieden of in bergachtige streken 
waar veel met pekel gewerkt wordt.

RVS gaasbekleding geeft de Tièrso een moderne uitstraling passend 
bij een nieuwbouwwijk en ontmoedigt graffiti artiesten.

TIÈRSO
POLYESTER

AFWERKING

De vormgeving van de Tièrso 
is modern en bescheiden. De 
kleuren zijn UV bestendig en 
briljant, in RAL kleur naar keu-
ze, zodat ze altijd passen bij 
hun omgeving. 
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Tièrso’s bevorderen afvalschei-
ding en gaan zwerfvuil tegen:

• De kleuren van de deksels 
en inwerptrommels zijn aan-
gepast aan de verschillende 
fracties.

• Op de deksels en trommels 
brengen we duidelijke ge-
bruiksaanwijzingen onver-
wijderbaar ook in kleine op-
lagen full colour aan, in het 
polyester. 

• Het volume van Tièrso’s is 
zoveel groter dan standaard 
afvalbakken, dat de kans dat 
ze “overlopen” veel kleiner is. 
Ook laten, in tegenstelling tot 
4-wiel containers, de inwerp-
openingen geen oneigenlijk 
gebruik toe. Koelkasten kun 
je er niet in kwijt! 

Afvalscheiden bij een appartementencomplex (Agen, FR).

Afvalscheiden in het centrum van Vitré (FR).

Lediging, hier door een vrachtwagen met kinshofer kraan.

Helder en duidelijk: print in het 
polyester, lichtecht en onver-
wijderbaar.

Full colour afbeeldingen con-
form de Franse norm, aange-
bracht in het polyester.

TIÈRSO
POLYESTER

FRACTIES TBV
AFVALSCHEIDING
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TIÈRSO
POLYESTER

REFERENTIES

Tièrso’s klaar voor vervoer.

De weersbestendige polyester 
behuizing garandeert een blij-
vend representatieve uitstra-
ling en is zelfs bestand tegen 
de zilte zeelucht in kustgebie-
den. Foto: Katwijk (NL).

Tièrso Polyester op een bedrij-
venterrein in Best (NL).

Onze allereerste Tièrso.
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TIÈRSO
POLYESTER

REFERENTIES

Aix en Provence en Alpes-Maritimes (FR).

Bij sociale woningbouw in Agen (FR). 

Camping in Limmen (NL).

Tièrso in de groenrijke omge-
ving rond Veghel (NL).

Tièrso deksel voorzien van 
sticker met afvalfractie of ge-
bruiksinstructie.

Tièrso kap voorzien van sticker 
met gebruiksinstructie of afval-
fractie.



Wij leveren een uitgebreid assortiment van producten in dienst 
van logistiek en een schoner milieu, zoals kunststof magazijn- en 
transportbakken, pallets, palletboxen, lekbakken, afvalbakken en 
containers uit kunststof of staal. Een derde van door ons geleverde 
verpakkingen bestaat uit in opdracht van de klant ontworpen, ge-
produceerd en samengesteld maatwerk.

Aanvullend produceren wij verschillende typen stalen afvalcontain-
ers, met name persen, gericht op intelligente inzameling van afval. 
Dankzij zelf ontwikkelde software en elektronica voor containerman-
agement is onze groep klaar voor de moderne afvalinzameling.
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www.engels.eu

België
Engels Logistics NV

Industriezone 
Ravenshout 8212
Schemkensstraat 15
B-3583  BERINGEN

Tel.: +32 (0)11 815 050
Fax: +32 (0)11 815 060
E-mail: post@engels.eu
www.engelslogistics.be

Nederland
Engels Logistiek BV

Industrieterrein 
Kapelbeemd
Boven Zijde 9
NL-5626 EB  EINDHOVEN

Tel.: +31 (0)40 26 29 222
Fax: +31 (0)40 26 29 200
E-mail: contact@engels.eu
www.engelslogistiek.nl

Engels Logistiek BV en Engels 
Logistics NV maken deel uit van 
de Engels Group NV, een fami-
liebedrijf  opgericht in 1960 dat 
aanstuurt op een stabiele groei 
van generatie op generatie.   

Het onderhouden van een      
warme relatie met onze klanten 
en het creëren van een fami-
liaire werkomgeving voor ons 
personeel zijn de leidende 
“zachte” waarden binnen En-
gels. Deze verplichten ons be-
trouwbaar te zijn, verrassend 
uit de hoek te komen en het 
beste te bieden in plaats van 
“me too” producten. De relatie 
met onze klanten, leveranciers 
en personeel is ons echte ka-
pitaal. Facts & Figures: www.
engelsgroup.com

Met vestigingen in Nederland, 
België, Frankrijk, Duitsland en 
Portugal.

Onze Group heeft een duidelijke focus op kwaliteit. 
Alle betrokken afdelingen werken in de dagelijkse 
praktijk met een kwaliteit waarborgingsysteem. 
Engels Logistiek BV is ISO 9001:2015 en 14001:2015 
gecertificeerd door TÜV.

MAGAZIJNBAKKEN, STELLINGEN, 
WAGENS EN LEKBAKKEN

BAKKEN, PALLETS EN 
PALLETBOXEN

Magazijnstellingen en 
magazijninrichting

Kunststof bakken, 
pallets en palletboxen

Bakken voor afval-
inzameling en -scheiding

AFVALBAKKEN, 2- EN 
4-WIEL CONTAINERS

(ONDERGRONDSE)
AFVALCONTAINERS
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LEVERINGSPROGRAMMA




