
STAPELBARE TRANSPORT- EN OPSLAGBAKKEN
ACCESSOIRES

Interieurs uit kunststof 
platen of schuim

Vakverdelingen 
uit één stuk, verstel-

baar of op maat

Etiketvensters en 
labeldragers

Inzetbakken



Het gebruik van inzetbakken verhoogt hier het aantal locaties per 
schap aanzienlijk. Grondmaat is 600 x 400 mm per schap.
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Schuimplaten in deksels hou-
den inzetbakken op hun plaats. 

ACCESSOIRES 
EURONORM 

BAKKEN

 INZETBAKKEN
VOOR 400 X 300

8 per grondvlak
130 x 86 x 50 mm

4 per grondvlak
174 x 128 x 32 mm

4 per grondvlak
174 x 128 x 50 mm

3 per grondvlak
262 x 119 x 97 mm

Inzetbakjes precies passend voor bakken en koffers met bodemmaat 
400 x 300 mm.

Standaard inserts, compleet 
met zelfklevende schuimplaat 
voor in deksels in bakken en 
koffers van 400 x 300 x 65 mm.

art.nr. omschrijving

1 20-2002 10 vaksverdeling

2 20-2001 14 vaksverdeling

3 20-2005 24 vaksverdeling

Schuimplaten met dubbelzij-
dige tape voor fixatie.
art.nr. omschrijving

S 4315 Schuim 355 x 255 x 15 mm
zelfklevend

art.nr. omschrijving

3-286-0 inzetbak 1/8 van 400 x 300 mm

3-290 klemdeksel

art.nr. omschrijving

3-291-1 inzetbak met 3 vakken

3-295 klemdeksel

art.nr. omschrijving

3-292-0 inzetbak 1/4 van 400 x 300 mm

3-295 klemdeksel

art.nr. omschrijving

3-655 inzetbak 1/3 van 400 x 300 mm

3-655-2 oplegdeksel
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Inzetbakken precies passend voor bakken en koffers met bodem-
maat 600 x 400 mm. 

Projectmatig zijn inzetbakken 
ook in andere maten lever-
baar dan op deze pagina's 
genoemd, bijvoorbeeld vacu-
umgevormd op maat. Ook de 
inzetbakken kunnen worden 
geëtiketteerd. 
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16 per grondvlak
139 x 89 x 99 mm

8 per grondvlak
177 x 139 x 99 mm

4 per grondvlak in carré
277 x 177 x 99 mm

2 per grondvlak
355 x 277 x 99 mm

4 per grondvlak, lang
555 x 89 x 99 mm

2 per grondvlak, lang
555 x 177 x 99 mm

ACCESSOIRES
EURONORM

BAKKEN

INZETBAKKEN
VOOR 600 X 400 

Vacuümgevormde inzetbakjes, 
projectmatig leverbaar in de 
indeling die het best bij u past.

Schuimplaat in deksel sluit in-
zetbakken af en houdt hun in-
houd op zijn plaats. 

art.nr. omschrijving

3-902-3 inzetbak standaard 
1/4 van 600 x 400 mm

3-922-3 inzetbak 230 mm hoog
1/4 van 600 x 400 mm

art.nr. omschrijving

3-901-3 inzetbak 1/2 van 600 x 400 mm

art.nr. omschrijving

3-930-2 inzetbak 1/4 van 600 x 400 mm

art.nr. omschrijving

3-929-3 inzetbak 1/2 van 600 x 400 mm

Voorraadproduct, binnen 1 
werkdag verzendgereed. 
Levertijd 1 à 2 weken. 

Legenda

art.nr. omschrijving

S 6415 schuim 555x355x15 mm
zelfklevend, ongemonteerd,
donkergrijs

art.nr. omschrijving

3-904-3 inzetbak 1/16 van 600 x 400 mm

art.nr. omschrijving

3-903-3 inzetbak 1/8 van 600 x 400 mm
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Opdruk is mogelijk op de korte 
en lange zijde.

Euronorm vakverdelingen zorgen voor een optimaal en overzichte-
lijk transport van uw cateringbenodigdheden. De vakverdelingen 
bestaan uit twee delen één voor op de bodem en één voor aan de 
bovenrand. De bovenste vakverdeling klemt in de handgrepen van 
de bak. 

Met 15 verschillende hoogtes E-line en Classic bakken en 3 versies 
vakverdelingen beschikt u over 45 mogelijke combinaties.

Losse vakverdeling onder in de 
bak.

De vakverdeling boven in de bak 
klikt vast in de handvatten.

40 vaks verdeling (5 x 8) 
max ø67 mm

24 vaks verdeling (4 x 6)
max ø87 mm

15 vaks verdeling (3 x 5)
max ø109 mm

De verschillende vakverdelin-
gen, boven de perfo 
wanden versie en onder de 

 gesloten wanden ver-
sie.  

Let op: Doordat de handgre-
pen van de  Euronorm 
bakken verschillende breedtes 
hebben, zijn de bovenverdelin-
gen verschillend. De bodem-
verdeling is gelijk voor beide 
bakken. 

ACCESSOIRES 
EURONORM 

BAKKEN

VAKVERDELINGEN
UIT ÉÉN STUK

Vakverdeling uit één stuk in E-
line perfo bak, zie website.

art.nr. omschrijving

E 24 I.9 onderin E-line / Classic

E 24 S.9 bovenin E-line perfo / Classic

E 24 
S.9 A 

bovenin E-line gesloten

art.nr. omschrijving

E 40 I.9 onderin E-line / Classic

E 40 S.9 bovenin E-line perfo / Classic

E 40 
S.9 A 

bovenin E-line gesloten 

art.nr. omschrijving

E 15 I.9 onderin E-line / Classic

E 15 S.9 bovenin E-line perfo / Classic

E 15 
S.9 A 

bovenin E-line gesloten

Indelingen uit onbreekbare 
polyethyleen. Vanaf 10 stuks 
maken wij uw vakverdeling op 
maat. Dit geeft het meest nette 
product en de grootste flexibi-
liteit. 
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Standaard vakverdeelstrips (5 mm massieve onbreekbare polypropy-
leen, op maat gezaagd). De meest geleverde lengtes houden wij op 
voorraad.

art.nr. passend in hoogte TTTTTTT (tandbreedte)

M 40.250 korte zijde

buitenwerkse 
bodemmaat 
400 x 300 mm

 40 mm

20 mm

M 100.250 korte zijde 100 mm

M 180.250 korte zijde 180 mm

M 40.360 lange zijde  40 mm

M 100.360 lange zijde 100 mm

M 180.360 lange zijde 180 mm

M 40.360 korte zijde

buitenwerkse 
bodemmaat  
600 x 400 mm

 40 mm

20 mm

M 100.360 korte zijde 100 mm

M 180.360 korte zijde 180 mm

M 40.560 lange zijde  40 mm

M 100.560 lange zijde 100 mm

M 180.560 lange zijde 180 mm

M 40.1150 maatwerk
Zelf op maat 
te zagen, max. 
lengte 1150 mm

 40 mm

20 mmM 100.1150 maatwerk 100 mm

M 180.1150 maatwerk 180 mm

deze vakverdeelstrips zijn ook verkrijgbaar in ESD veilig materiaal (art.nr. + EL)

art.nr. passend in hoogte TTTTTTT (tandbreedte)

M 100.255F korte zijde
400x300 mm

100 mm
9 mm

M 100.355F lange zijde 100 mm

M 100.355F korte zijde
600x400 mm

100 mm
9 mm

M 100.555F lange zijde 100 mm

vakverdelingen van op maat gestanste kunststof kanaalplaat aan 2 zijdes bekleed met foam

art.nr. lengte x hoogte TTTTTTT 
(tandbreedte)

80.045 1104 x 45 mm 14 mm

80.088 1104 x 88 mm 14 mm

80.150 1100 x 150 mm 20 mm

80.190 1100 x 190 mm 20 mm

Voor kleinere series indelingen 
houden wij standaard 3 ver-
sies strips op voorraad, vaak 
aangepast aan de afmetin-
gen van onze bakken. De stan-
daard vakverdelingen kunnen 
verhoogd en verlengd worden 
door gebruik te maken van on-
derstaande clips.

Afbreekbare interieurstrips, in-
zagen is niet nodig. Handig om 
een stel op voorraad te heb-
ben.

art.nr. omschrijving

M 40-CLIP clip om 2 strips te verlengen

art.nr. omschrijving

M 40 KRUISCLIP clip om twee strips op 
elkaar te klikken

ACCESSOIRES
EURONORM

BAKKEN

 VERSTELBARE
VAKVERDELINGEN

Licht en verrassend sterk. En vervoerde producten zijn beschermd te-
gen krassen. 



ACCESSOIRES 
EURONORM 

BAKKEN

MAATWERK
VAKVERDELINGEN
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Naast standaard vakverdelingen maken we ook vakverdelingen op 
maat. Opties zijn: polypropyleen, textiel (genaaid) of plaatmateriaal 
(gezaagd) in verschillende diktes en eventueel ESD veilig. Hieronder 
ziet u een aantal voorbeelden uit textiel en kanaalplaat. 

Bij kleine series is het gebruik 
van draadnetten een alterna-
tief voor interieurs. Meerma-
lige kunststof netten bescher-
men de inhoud tegen krassen 
en stoten. Minder duur en flexi-
beler.

Bakje met draagbeugel en 
vakverdeling van gezaagde 
onbreekbare polypropyleen, 
gebruikt voor het nemen van 
watermonsters.

Bak met uitneembare schap-
pen, voorzien van vakverde-
ling. Genaaid textiel met semi-transparante afdekflappen.

Kanaalplaat bekleed met textiel.

In bovenste bak: textiel, in onderste bak: kanaalplaat.
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ACCESSOIRES
EURONORM

BAKKEN

SCHUIM

“Doe het zelf” schuiminterieur, perforatie 15x15 mm. Door het los-
scheuren van blokjes, maakt u uw eigen interieur op maat.

Polyethyleen blokschuimplaten passen klemmend in E-line bakken. 
In hoge bakken gaan er eventueel meerdere op elkaar. De platen 
zijn 50 mm dik, de hoogte van de verschillende E-line bakken neemt 
ook steeds met 50 mm toe.

Schuiminterieurs maken d.m.v. stansen is het goedkoopst, maar 
vraagt een éénmalige investering in een stansmes. Een alternatief 
is waterstraal snijden of frezen: al vanaf enkele stuks verzorgen wij 
maatwerk, uitgaande van door u ter beschikking gestelde tekenin-
gen of, nog gemakkelijker, het te verpakken product. Zie voorbeeld 
hiernaast. 

Gestanste, gefreesde of waterstraalgesneden maatwerk interieurs.

Uit voorraad leverbare schuim-
platen passend in onze bakken:
Schuimplaten (uit 1 stuk, niet gestanst)

art.nr. grondmaat bak hoogte

S 3205 300 x 200 mm 5 mm

S 3210 300 x 200 mm 10 mm

S 3215 300 x 200 mm 15 mm

S 3220 300 x 200 mm 20 mm

S 3225 300 x 200 mm 25 mm

S 3230 300 x 200 mm 30 mm

S 4305 400 x 300 mm 5 mm

S 4310 400 x 300 mm 10 mm

S 4315 400 x 300 mm 15 mm

S 4320 400 x 300 mm 20 mm

S 4325 400 x 300 mm 25 mm

S 4330 400 x 300 mm 30 mm

S 6405 600 x 400 mm 5 mm

S 6410 600 x 400 mm 10 mm

S 6415 600 x 400 mm 15 mm

S 6420 600 x 400 mm 20 mm

S 6425 600 x 400 mm 25 mm

S 6430 600 x 400 mm 30 mm

Beginset schuim.

Waterstraal gesneden interi-
eur.

art.nr. omschrijving hoogte

S 43-1 beginset 400 x 300 mm, 2 platen (1 zelfklevende voor in dek-
sel en 1 voor bodem)

5 mm 
per plaat

S 43-2 blokschuimplaat voor 400 x 300 mm bakken 50 mm

S 64-1 beginset 600 x 400 mm, 2 platen (1 zelfklevende voor in dek-
sel en 1 voor bodem)

5 mm
per plaat

S 64-2 blokschuimplaat voor 600 x 400 mm bakken 50 mm

Voorraadproduct, binnen 1 
werkdag verzendgereed.
Levertijd 1 à 2 weken. 

Legenda

De schuimplaten van de be-
ginsets sluiten in een koffer de 
blokschuimplaten op. 



ACCESSOIRES 
EURONORM 

BAKKEN

MARKEREN
ETIKETTEREN 

Zodra bakken gestapeld zijn, 
heb je geen zicht meer op de 
inhoud. Daarom bieden wij u 
verschillende etikethouders om 
het overzicht te behouden. 

Zelfklevende etikethouders. Vervaardigd van milieuvriendelijke kristal-
heldere PET met een plakrand voor levenslange hechting. 

Zelfklevende etikethoezen uit 
transparant vinyl. Al vanaf en-
kele honderden op maat lever-
baar.

Heen-en-weer etikethouder. 
Lostrekken van klittenband en 
180° omklappen, zodat het re-
touradres zichtbaar wordt. 

De labeldrager heeft een zeer sterke belijming en een levensduur 
van ongeveer 5 jaar. Het product is geschikt voor indoor en outdoor 
toepassingen.
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Verzinkt stalen veeretikethou-
ders. 

art.nr. etiketformaat omschrijving

80-985- 70 x 30 mm klemmend

80-417-1- 75 x 20 mm klemmend

80-169- 45 x 30 mm geniet

U kleeft de labelhouder op het magazijnrek of container en de eti-
ketten die op de labelhouder worden gekleefd kunnen nu gemak-
kelijk worden verwijderd, zo vaak als nodig, zonder dat lijm- of label-
resten achterblijven op het oppervlak. 

art.nr. plakrand buitenmaat etiketformaat  (breedte x hoogte)

ETI 82 |__| 105 x 25 mm 80 x 20 mm

ETI 102 |__| 130 x 30 mm 100 x 20 mm

ETI 107 |__| 125 x 85 mm 105 x 75 mm (A7 liggend)

ETI A6 |__| 175 x 115 mm 155 x 105 mm (A6 liggend)

ETI 151 |__| 125 x 160 mm 110 x 150 mm (A6 staand)

ETI 238 |__| 230 x 80 mm 212 x 73 mm

ETI 258 |    | 280 x 180 mm 250 x 180 mm

art.nr. etiketformaat

90058-13550 135 x 50 mm

90058-16075 160 x 75 mm

art.nr. kaartformaat

ETI-HW1510 150 x 100 mm (A6)

art.nr. afmeting

90456-A6 165 x 114 mm

90456-A5 170 x 230 mm

90456-A4 355 x 230 mm

Een etikethouder laat toe dat de inhoud of het verzendadres van 
de bak op een nette manier wordt weergegeven. Engels beschikt 
over een aantal standaard formaten van transparante zelfklevende 
etikethouders, metalen veeretikethouders en etikethouders voor pen-
deltransport.

Voorraadproduct, binnen 1 
werkdag verzendgereed.
Levertijd 1 à 2 weken. 

Legenda
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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.

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!

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.




