BOVENGRONDSE CONTAINERS

Casino

Stalen afvalcontainer:
Aero
Aero 30% ondergronds

CASINO
Engels heeft een eigen lijn bovengrondse containers ontwikkeld,
waaronder de Casino. Een range no-nonsense producten met een
goede prijs-kwaliteitverhouding. Gericht op kwaliteit met een eenvoudig design. Een betaalbare bovengrondse container die aan de
verwachtingen van de klant voldoet.

VOORDELEN
Engels Behältertechnik Gmbh
produceert in Selmsdorf met
een ervaren team en een zeer
modern machinepark stalen
producten en producten van
andere metalen. Ook de Casino wordt in eigen huis geproduceerd.

De casino is reeds leverbaar in de textielcontainer variant met dubbele inwerpklep. De container is in de nabije toekomst ook leverbaar
voor andere afvaltypen.
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Casino zijn:

Modulair opgebouwd
Eenvoudig te plaatsen
Ingraven is niet nodig een vlakke ondergrond is voldoende
Aan te passen aan klantwensen
Functioneel en basic
Eenvoudige opbouw en daardoor voordelig in prijs
Textielinwerpklep
Verzinkte materialen voor een lange levensduur
Eenvoudig en snel te ledigen
Optioneel te voorzien van een tekstplaat

De basis textielcontainer met textiel inwerpklep heeft een opslagcapaciteit van 4m³ en wordt geleverd met:
• 2 textiel inwerpkleppen
• Driehaaks opnamesysteem (Enkele, dubbele of Kinshofer opname op aanvraag)
• Standaard bodemklepvariant (2 delen)
• RAL 7016 (andere kleuren op aanvraag)
• Bodemklepbediening met behulp van stangen
De Casino is eenvoudig te
plaatsen en dankzij de compacte afmetingen op iedere
gewenste locatie. Hieronder
zijn de afmetingen en technische tekeningen te zien.
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omschrijving

SP-70405105-7016

basis Casino textielcontainer met 2 textiel inwerpkleppen, driehaaks
opnamesysteem en standaard bodemklepvariant. Kleur: RAL 7016.

Prijzen en voorraadaantallen staan vermeld op onze website

www.engels.eu

CASINO
De Casino bovengrondse container is in overleg met u aan te passen voor de inzameling van kunststof, restafval, glas, PMD en papier.
Hiervoor passen we het ontwerp aan op de fractie, bijvoorbeeld
een glasrozet, daarnaast kunnen we diverse opnamesystemen en
bodemklepvarianten inzetten. Om de verschillende afvaltypen duidelijk aan te geven, is het mogelijk om andere kleuren toe te passen
zodat de fractie aanduiding nog duidelijker wordt. Het is zelfs mogelijk de container in meerdere kleuren uit te voeren en aan te passen
aan uw voorkeur.
Opnamesystemen:

KLANTSPECIFIEK
Referentie in Tilburg:

Enkele haak opnamesysteem.

Dubbele haak opnamesysteem.

Driehaaks opnamesysteem.

Kinshofer opnamesysteem.

Bodemklepvarianten:

Dubbele klep (standaard).

Enkele klep.

Drie kleppen voor trio glas.

Legenda
Leverbaar na overleg.

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

tel. 011 - 81 50 50 post@engels.eu
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Vraag de complete catalogus aan via
marketing@engels.eu, dan sturen we deze
kosteloos op.
Engels Logistiek BV en Engels
Logistics NV maken deel uit
van de Engels Group NV,
een familiebedrijf opgericht
in 1960 dat aanstuurt op een
stabiele groei van generatie
op generatie.

Vestigingen in Nederland,
België, Frankrijk, Duitsland
en Portugal.
Alle Engels bedrijven hebben een duidelijke focus
op kwaliteit. We werken
conform ISO 9001:2015 en
14001:2015. Engels Logistiek
is TÜV-nord gecertificeerd.

400 Pagina’s waardevolle informatie m.b.t. opslag,
logistiek en afvalinzameling.
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Nederland
Engels Logistiek BV

België
Engels Logistics NV

Park Forum 1139
NL-5657 HK EINDHOVEN

Schemkensstraat 15
B-3583 BERINGEN

Tel.: +31 (0)40 26 29 222
contact@engels.eu
www.engelslogistiek.nl

Tel.: +32 (0)11 815 050
post@engels.eu
www.engelslogistics.be

www.engels.eu

Prijzen en voorraadaantallen staan vermeld op onze website

www.engels.eu
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