
BOVENGRONDSE
CONTAINERS

afvalinzameling, ruimer en fraaier

Stalen afvalcontainer: 
Aero

E-line: Casino

Aero met 30% ondergronds

ENGELS
voor een beter milieu



320 Prijzen en voorraadaantallen staan vermeld op onze website www.engels.eu

E-LINE CASINO

VOORDELEN

De voordelen van de E-line 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	 opslag-	
capaciteit	van	4m³	en	wordt	geleverd	met:
•	 2	textiel	inwerpkleppen
•	 Driehaaks	opnamesysteem	(Enkele,	dubbele	of	Kinshofer	opna-

me	op	aanvraag)
•	 Standaard	bodemklepvariant	(2	delen)
•	 RAL	7016	(andere	kleuren	op	aanvraag)
•	 Bodemklepbediening	met	behulp	van	stangen

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.	

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

art.nr. omschrijving

SP-70405105-7016 basis	Casino	 textielcontainer	met	2	 textiel	 inwerpkleppen,	driehaaks		
opnamesysteem	en	standaard	bodemklepvariant.	Kleur:	RAL	7016.

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

De Casino is eenvoudig te 
plaatsen en dankzij de com-
pacte afmetingen op iedere 
gewenste locatie. Hieron-
der zijn de afmetingen en  
technische tekeningen te zien.
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E-LINE CASINO

KLANTSPECIFIEK

Enkele haak opnamesysteem. Dubbele haak opnamesysteem.

Driehaaks opnamesysteem.

Opnamesystemen:

Bodemklepvarianten:

Dubbele klep (standaard). Enkele klep.

Drie kleppen voor trio glas.

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	de	ontwerpfractie	aan	 in	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.	

Referentie in Tilburg:

Kinshofer opnamesysteem.

Leverbaar	na	overleg.	
Legenda



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

AFVALBAKKEN, 2- EN 
4-WIEL CONTAINERS

(ONDERGRONDSE)
AFVALCONTAINERS




