
MODULAIRE AFVALSCHEIDINGSMEUBELS

ERGONOMISCH EN FLEXIBEL

Uit standaard bouwstenen 
fabriceren we een meubel op 

maat van staal en kunststof

Ook 'vigipirate' leverbaar, 
voor luchthavens en 

openbare ruimtes

Naar keuze op sokkel, stel-
poten of wielen, ergonomisch 

in gebruik
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MODULAIRE 
AFVALSCHEIDINGS-

MEUBELS

COMPONENTEN

Dertig jaar geleden introdu-
ceerden we onze afvalschei-
dingsmodules; stapelbare en 
koppelbare afvalbakjes voor 
gebruik in kantoren, banken, 
bij luchtvaartmaatschappijen 
en op universiteiten. 

Fundashon Mariadal, Bonaire.

We bouwden een fabriek voor 
de productie van zelf ontwor-
pen ondergrondse en bo-
vengrondse afvalcontainers, 
ontwierpen en leverden afval-
scheidingsmeubels voor bin-
nen en buiten, ziekenhuizen, 
stations, dierentuinen.

Al onze ervaring komt nu sa-
men in de afvalscheidingsmeu-
bels getoond in deze brochure. 

Zoo Planckendael, België.

De bouwstenen van ons systeem: stalen kastjes in twee hoogtes. 

De units staan op een sokkel (voorkomt schade bij stofzuigen) of op 
een frame met stelvoetjes of wielen.

art.nr. omschrijving 

EN-7775700-RAL hoge unit

PB-1090-GRY afvalbak 80 liter

art.nr. omschrijving 

EN-7775740-RAL lage unit

PB-1080-GRY afvalbak 60 liter

lage unit met afvalbak
480 x 365 x 600 mm

hoge unit met afvalbak
480 x 365 x 780 mm

Afvalscheidingsmodule in kan-
tooromgeving. 

Frame met stelvoetjes, voor een-
voudig reinigen eronder. Lever-
baar voor 2 tot 5 units.

Sokkel uit recycle HDPE (confetti) 
30 mm met stelvoetjes. Standaard 
leverbaar voor 1 tot 4 units.

2 fracties 3 fracties 4 fracties

Sokkel EN-7773682 EN-7773683 EN-7773684

Frame op stelvoetjes EN-7775712-RAL EN-7775713-RAL EN-7775714-RAL

Frame op wielen EN-7773712-RAL EN-7773713-RAL EN-7773714-RAL

Frame op wielen, makkelijk te 
verplaatsen. Leverbaar voor 2 tot 
5 units. 
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De rails, waarin de afvalbak geschoven wordt, voorkomen dat er 
afval naast kan vallen en houden een eventuele zak op zijn plaats. 
De afvalbakken kunnen er gemakkelijk langs de voorzijde worden 
uitgenomen, dankzij de handige grepen. Zwaar tillen is overbodig.

Een alternatief voor de afval-
bak is een afvalzak die door 
middel van een kunststof ring 
in de unit gehangen wordt. Dit 
geeft maximale transparantie.

Schuine afwerking voorkomt 
dat de zakken klemmen als ze 
uit de unit gehaald worden.

art.nr. omschrijving

PB-1080-ZAK 60/80 liter

art.nr. afmetingen omschrijving

EN-7775723 1115 x 520 x 850 mm 3-fractie meubel voor zakken van 80 liter, 
met afvalzakhouders, zonder deuren. Op 
sokkel.

Bij bestelling a.u.b. de afvalstromen duidelijk benoemen (zie volgende pagina). 

art.nr. afmetingen omschrijving

EN-7775747 1115 x 520 x 847 mm 3-fractie meubel zonder deuren met afval-
bakken van 60 liter. Op wielen Ø125 mm.

Bij bestelling a.u.b. de afvalstromen duidelijk benoemen (zie volgende pagina). 

art.nr. omschrijving

EN-7771729-
9-PE

kunststof zakkenring 
om afvalzak in unit te 
hangen

Afvalzakhouder

Transparante HDPE afvalzakken 
(passend in afvalbak en houder)
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Voor maximale flexibiliteit kies je 
losse units met elk hun eigen dek-
sel in de kleur van de fractie. 

We houden inwerpdeksels voor glas, restafval, papier en pmd in di-
verse talen op voorraad. Zowel voor losse units als voor bovenbladen.

Onze meubels komen uit Euro-
pese productie. De metalen 
onderdelen komen uit onze fa-
briek nabij Lübeck, Duitsland. 
De kunststof onderdelen frezen 
we in Eindhoven.

In plaats van uit metaal te la-
sersnijden, kunnen we, naar 
wens, de inworpen ook frezen 
uit kunststof. 

Standaard zijn onze inwerp-
openingen gesneden uit alu-
minium en daarna gepoeder-
coat in een fractiekleur. Maar 
RVS is ook mooi! 

Transparante inworp

RVS inworp

We maken gebruik van CAD-
CAM. Dit betekent dat we ui-
terst flexibel kunnen inspelen 
op uw wensen, ook als het klei-
nere aantallen betreft. Frezen 
en lasersnijden vereisen geen 
dure mallen. Zie onderstaande 
voorbeelden.

art.nr. afmetingen omschrijving

EN-7775693 1115 x 520 x 739 mm 3-fractie meubel op poten, kunststof boven-
blad, met 60 liter afvalbakken

EN-7775728 1480 x 520 x 850 mm 4-fractie meubel op sokkel, losse covers, met 
80 liter afvalbakken

Bij bestelling a.u.b. de afvalstromen duidelijk benoemen (zie hierboven). 

De units worden, naar keuze, met inwerpdeksels (met de kleur van 
de fractie) of een bovenblad (uit één stuk met inwerpopeningen) 
afgewerkt. 

Voor maximale stevigheid kies je 
een bovenblad uit één stuk met 
inwerpopeningen. 

deksel inworp
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De achterwanden en de deuren 
voor de afvalscheidingsunits 
worden uit krasvaste kunststof 
panelen gefreesd. Standaard 
bieden wij 3 keuzes aan: 

Melkwit, 'semi-transparant'.

Transparant, 'glashelder'.

Zwart recycle, 'confetti'.

RVS scharnier, stevig beves-
tigd.

Standaard greep.

Handgrepen kunnen naar wens 
aangepast worden, zodat deze 
passen bij uw interieur. 

In 'high risk' gebieden wil je voorkomen dat terroristen verbergplek-
ken voor explosieven hebben. Inrichting in deze omgevingen moet 
maximaal transparant zijn. Het complex aan maatregelen tegen ter-
rorisme noemt men in de Franstalige wereld 'Vigipirate'.

MODULAIRE 
AFVALSCHEIDINGS- 

MEUBELS

PERSONALISEREN

Meestal wordt geopteerd voor een achterwand en deuren uit het-
zelfde materiaal. 

art.nr. afmetingen omschrijving

EN-7775687 750 x 520 x 676 mm 2-fractie meubel (60 liter units) op sokkel, trans-
parante inwerpopeningen en afvalzakken.

EN-7775688 1115 x 520 x 676 mm 3-fractie meubel (60 liter units) op sokkel, trans-
parante inwerpopeningen en afvalzakken.

EN-7775717 750 x 520 x 850 mm 2-fractie meubel (80 liter units) op sokkel, trans-
parante inwerpopeningen en afvalzakken.

EN-7775718 1115 x 520 x 850 mm 3-fractie meubel (80 liter units) op sokkel, trans-
parante inwerpopeningen en afvalzakken.

Bij bestelling a.u.b. de afvalstromen duidelijk benoemen (zie linkerpagina). 

'Vigipirate' samenstelling
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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.

Met vestigingen in Neder-
land, België, Frankrijk, Duits-
land 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!

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.


