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VEILIGE AFVALINZAMELING IN DE ZORGSECTOR

Naaldenbekers en 
ziekenhuisvaten

2- En 4- wielcontainers

Afvalbakken

Opslag en transport-
bakken
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AFVALINZAMELING

ZORGSECTOR
NAALDENBEKERS

Eigenschappen naaldenbekers:
• Veilige tijdelijke én definitieve vergrendeling
• Klep tweehandig te openen met behulp van 

drukknoppen
• Brede vulopening
• Universeel verwijderingssysteem voor naalden
• Staat stabiel dankzij brede bodem
• Eenvoudig en veilig te vervoeren (integrale 

handgreep)
• Bevestigingskoord in PP voor bevestiging aan 

houder of beugel
• UN-gekeurd voor vervoer van klinisch afval

Naaldenbekers zijn uitgerust met een innovatief 
tijdelijk vergrendelingsysteem: een enkele druk op 
de knop maakt een veilige opening en sluiting mo-
gelijk. De naaldenbekers zijn gefabriceerd, getest en 
gecertificeerd volgens BS7320:1990, NFX 30-500 en 
UN-gekeurd voor vervoer van klinisch afval UN3291

art.nr. afmetingen inhoud prijs p. 
doos

inhoud p. 
doos

NLD-015-1 185 x 130 x 120 mm 1.5 l € 142,00 60 stuks

NLD-025-1 185 x 130 x 200 mm 2.5 l € 155,00 60 stuks

NLD-035-1 227 x 160 x 168 mm 3.5 l € 117,00 40 stuks

NLD-055-1 227 x 160 x 270 mm 5.5 l € 125,00 36 stuks

NLD-075-1 227 x 160 x 390 mm 7.5 l € 122,00 30 stuks

NLD-090-1 185 x 130 x 645 mm 9 l € 120,00 12 stuks

1. Steek het deksel in de rand 
van de naaldbeker en druk 
de clips in om het deksel te 
bevestigen.

2. Bevestig, indien nodig, de 
naaldenbeker m.b.v. het 
bevestigingskoord in één 
van de twee mogelijke 
standen.

3. Duw op één van de druk-
knoppen om de klep te ope-
nen of te sluiten.

4. Vergrendel de klep tijdelijk 
door druk uit te oefenen op 
de klep ter hoogte van de 
sluitlip. Druk de sluitlip in 
om de klep weer te openen.

5. Kies één van de voorzie-
ningen, afhankelijk van het 
weg te gooien instrument 
(spuiten, insulinepennen, 
injectienaalden etc.).

6. Definitieve afsluiting: druk 
op alle zes sluitzones, begin 
bij de achterzijde van de 
klep, dan de voorzijde en 
daarna de zijkanten.

volgens de laatste ADR/RID/IMDG 
specificaties. 
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AFVALINZAMELING

ZORGSECTOR
ZIEKENHUISVATEN

art.nr. afmetingen inhoud prijs 
p.st.

staffelprijs
p.st.

PP30JJ 400 x 330 x 300 mm 30 l € 6,45 € 4,70 bij 252 st.

PP50JJ 400 x 330 x 500 mm 50 l € 8,25 € 5,70 bij 234 st.

PP60JJ 400 x 330 x 670 mm 60 l € 9,60 € 6,60 bij 162 st.

De ziekenhuisvaten van Engels sluiten hermetisch af 
door middel van een kitrand en 11 drukpunten die 
het deksel voorgoed bevestigen aan het vat. 
De vaten hebben geïntegreerde ruime handvaten 
en ze zijn eenvoudig te tillen. Elk vat is standaard 
voorzien van een unieke barcode.

art.nr. omschrijving afmetingen

CHARINOX standaard met voetpedaal, 2 wielen 500 x 400 x 950 mm

CHAR50 standaard met voetpedaal, 4 wielen 570 x 390 x 850 mm

SUPPACA transportroller met 4 wielen 350 x 300 x 150 mm

Transportrollers voor het praktisch en ergonomisch 
verantwoord verplaatsen van 30, 50 en 60 liter vaten. 
Leverbaar op aanvraag.

Ziekenhuisafval vraagt om een 
speciale behandeling t.o.v. re- 
gulier afval. Opslag en vervoer 
daarvan brengen risico’s met 
zich mee. Daarom heeft Engels 
een aparte productlijn voor de 
zorgsector.

Engels heeft een gepatenteerd 
deksel volgens de eisen van 
NEN-EN-ISO 23907, waarbij het 
deksel scharniert en rechtop 
aan het vat blijft zitten.

Deksel is optioneel met schroef-
dop op aanvraag leverbaar.
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AFVALINZAMELING

ZORGSECTOR
2- EN 4- 

WIELCONTAINERS
De 2- en 4- wielcontainers, voor 
ziekenhuisafval zijn UN-gekeurd 
en mogen met inhoud over de 
openbare weg.

Onze MGB 660 ZHA en MGB 770 ZHA zijn uitgerust 
zonder uitloopstop, volgens de UN voorschriften. 
Bacteriën kunnen zich niet in de naden en globale 
oppervlak nestelen.

art.nr. afmetingen inhoud omschrijving

MGB-240-ZHA 580 x 740 x 1070 
mm

240 l 2-wielcontainer voor 
ziekenhuisafval

MGB-360-ZHA 600 x 890 x 1100 
mm

360 l 2-wielcontainer voor 
ziekenhuisafval

MGB-660-ZHA 1210 x 765 x 1210 
mm

660 l 4-wielcontainer voor 
ziekenhuisafval

MGB-770-ZHA 1371 x 779 x 1316 
mm

770 l 4-wielcontainer voor 
ziekenhuisafval

ZAK-60-ZHA n.v.t. 60 l PE-zak met opdruk 
ziekenhuisafval 
UN3291 (per 200 st.)

Romp en deksel kunnen voor-
zien worden van zeefdruk, 
sticker of hotstamp.

Voor veilig en efficiënt afval in-
zamelen zijn er verschillende in-
worpopeningen voor vloeistof, 
glas en (vertrouwelijk) papier. 
Deze deksels zijn leverbaar met 
een slot.

Een officieel document, patiën-
tendossier of vertrouwelijke in-
formatie moeten vertrouwelijk 
ingezameld worden, om later te 
vernietigen.

De 2- en 4-wielcontainers zijn ook in andere kleuren 
(combinaties) leverbaar.
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Door de containers als een trein te koppelen ver-
zamelt u tot zes containers in één rit, wat een hoop 
tijd bespaart.

AFVALINZAMELING

ZORGSECTOR
2- EN 4-

WIELCONTAINERS

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

Verstevigingsplaten

Verstevigingsprofielen voor ruw 
terrein.

Dekselopener met gasdrukveer

Heftruck opname, voor 
snel vervoeren en een-
voudig leegkiepen.

Richtingvastzetters 
bieden betere bestuur-
baarheid en zijn 
verplicht in combinatie 
met een trekstangsys-
teem. Per container zijn 
er twee nodig.

Streeploze wielen. 
Tevens gelagerd, waar-
door de containers 
langer stabiel blijven, 
licht verrijdbaar zijn en 
daarom ARBO technisch 
geschikt.

Verstevigingsplaten dienen als
versterking bij UN-gekeurde 
containers. Pedaalopener, trek- 
stang en optionele deksel wor- 
den hieraan gemonteerd.

Afneembare trekstang een-
voudig te bevestigen aan bo-
demplaat.
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AFVALINZAMELING

ZORGSECTOR
AFVALBAKKEN

Afval scheiden is heel belangrijk 
voor het milieu. Papier, glas en 
restafval worden niet langer bij 
elkaar in de vuilnisbak gedaan. 
Engels heeft enkele fraaie en 
zeer betaalbare afvalbakken 
om uw afvalstromen te regelen. 

art.nr. omschrijving prijs 
p.st.

staffelprijs
p.st.

PS-325G-1 gesloten wanden, met 
inwerpopening

€ 9,05 € 8,20 bij 12 st.

PS-325P-1 geperforeerde wanden, met 
inwerpopening

€ 7,90 € 7,15 bij 12 st.

PS-325G.90 gesloten wanden, zonder 
inwerpopening

€ 9,05 € 8,20 bij 12 st.

PS-325P geperforeerde wanden, 
zonder inwerpopening

€ 7,80 € 7,05 bij 12 st.

afvalinzamelingskorf
490 x 300 x 390 mm

32.5 l.

Vraag ons verkoopteam naar 
de maatwerk mogelijkheden, 
zoals dit afvalstation.

De kleuren van de afvalbakken 
corresponderen met die van de 
afvalcontainers, voor maximale 
duidelijkheid te voorzien met 
diverse stickers.

art.nr. omschrijving prijs 
p.st.

PB-1080-GRY 460 x 320 x 580 mm, kunststof afvalbak, 60 liter € 37,35

PB-1090-GRY 460 x 320 x 762 mm, kunststof afvalbak, 80 liter € 53,95

PB-1081-GRY-LID 470 x 340 x 220 mm, deksel met inwerpklep € 14,45

PB-1082-GRY-LID 470 x 340 x 220 mm, deksel met glasinworp € 14,45

PB-1083-GRY-LID 470 x 340 x 220 mm, deksel met papiersleuf € 14,45

PB-1011-GRY-LID 455 x 330 x 65 mm, dicht deksel € 22,15

PB-1012-GRN-LID 455 x 330 x 65 mm, deksel met ronde inworp € 22,15
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OPSLAG EN 
TRANSPORT

ZORGSECTOR

Engels heeft al jaren ervaring in het vervaardigen 
van ADR/UN goedgekeurde bakken voor zowel 
medisch transport als voor het extern vervoer van 
gevaarlijke stoffen.

Voordelen kunststof bakken
• Eenvoudig te reinigen
• Sterk
• Beschermen tegen stof en 

water
• Te voorzien van interieur 

op maat zoals schuim met 
koelelementen en spuit- 
houder

• Leverbaar met bedrukking 
of bestickering

Stapelbare kantelbakhouders voor de opslag van 
verband, medicijnen etc.

Transportverpak- 
kingen voor spuiten

art.nr. afmetingen prijs p.st.

MBT3-7 600x214x240 mm, houder met 3 kantelbakken € 33,60

MBT4-7 600x177x206 mm, houder met 4 kantelbakken € 28,80

MBT5-7 600x135x164 mm, houder met 5 kantelbakken € 20,20

MBT6-7 600x94x112 mm, houder met 6 kantelbakken € 13,50

MBT9-7 600x68x76 mm, houder met 9 kantelbakken € 8,85

Isolatieboxen voor 
medicijnen of 
bloedbuistransport

Opslagbakken 
voor medische 
instrumenten

De cytostaticabak kan eenvoudig worden afgeslo- 
ten d.m.v. een deksel met gepatenteerde sluitingen. 
Met een labeldrager kunnen de patiëntgegevens 
vermeld worden.

Door het aanbrengen van een 
staartverzegeling na het vullen 
van je kar, tas of bak kan je in 
één oogwenk zien of deze nog 
vol- ledig is, wat van levensbe-
lang kan zijn. De staartverzege-
lingen hebben een unieke num-
mering, waardoor registratie 
mogelijk wordt. 

Andere oplossingen die zijn geleverd door Engels:



www.engels.eu

België
Engels Logistics NV

Schemkensstraat 15  
B-3583 BERINGEN

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

Nederland
Engels Logistiek BV

Park Forum 1139
NL-5657 HK EINDHOVEN

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

Alle Engels bedrijven heb-
ben een duidelijke focus 
op kwaliteit. We werken 
conform ISO 9001:2015 en 
14001:2015. Engels Logistiek 
is TÜV-nord gecertificeerd.

Engels Logistiek BV en 
Engels Logistics NV ma-
ken deel uit van de Engels 
Group NV, een familiebe- 
drijf opgericht in 1960 dat 
aanstuurt op een stabiele 
groei van generatie op ge-
neratie. 

Vestigingen in Nederland, 
België, Frankrijk, Duitsland 
en Portugal.
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Vraag de complete catalogus aan 
via marketing@engels.eu, dan sturen 
we deze kosteloos op. 

400 pagina’s waardevolle informatie m.b.t. 
opslag, logistiek en afvalinzameling.

Leer ons kennen!


