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AFVALSCHEIDEN

INZAMELING
KCA/KGA

KCA (Klein Chemisch Af-
val) komt overal vrij. Zaken 
als olie, inkten en oplosmid-
delen horen niet in gewone 
vuilverbrandingsin stallaties en 
nog veel minder op de stort of 
in het riool. Voor het apart hou-
den van dit chemisch afval le-
veren wij onze milieuboxen uit 
onbreek bare, milieuvriendelijk 
kunst  stof.

Kantoormilieuboxen van 60, 30 en 20 liter.

Milieuboxen zijn uit voorraad leverbaar in blauw en/of grijs en 
kunnen bedrukt worden met uw naam en/of logo. Andere kleu
ren milieuboxen kunnen we leveren op aanvraag. Qua sterkte en 
gebruiksgemak zijn ze bijzonder geschikt voor de werkomgeving. 
Ze zijn voorzien van scharnierende deksels met gedrukte gebruiks
aanwijzing en snapsluitingen. 

Voorzien van een gebruiksaan-
wijzing op het deksel van alle 
producten die onder KCA inza-
meling vallen.

400 x 300 x 240 mm, 20 ltr.

600 x 400 x 340 mm, 60 ltr. 355 x 255 x 310 mm, 30 ltr.
555 x 355 x 310 mm, 60 ltr.

400 x 300 x 340 mm, 30 ltr.

In de jaren '80 en '90 leverde 
Engels als eerste de milieubox 
aan gemeentes in heel Neder-
land. Inmiddels leveren we het-
zelfde concept ook aan andere 
landen als Engeland, Frankrijk 
en Scandinavië.

milieubox, met gebruiksaanwijzing

milieubox, met gebruiksaanwijzing milieubox, met gebruiksaanwijzing

inzetdoos, autolock bodem

art.nr. omschrijving

3-204 MK-502 milieubox, blauw

art.nr. omschrijving

3-205 MK-502 milieubox, blauw

Voorraadproduct, binnen 1 
werkdag verzendgereed.
Levertijd 1 à 2 weken. 
Leverbaar na overleg. 

Legenda

art.nr. omschrijving

3-202 MK-502 milieubox, blauw

art.nr. omschrijving

90118-1 inzetdoos, karton, 30 ltr.

90118-2 inzetdoos, karton, 60 ltr.
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AFVALSCHEIDEN

INZAMELING
BATTERIJEN

Als de verwerker over de juiste 
apparatuur beschikt, is schei-
den niet meer nodig en vol-
staat één inwerpopening of 
er wordt alleen een verschil 
gemaakt tussen Ni-Cad en ge-
wone batterijen.

De batterijkoker heeft een volu-
me van 9 liter (kokeruitvoering 
Ø120 mm, hoogte 800 mm). 
Op de koker zit een deksel met 
het bekende batterijgat en een 
driekantslot. 

De koker zit bevestigd in de me-
talen standaard. De standaard 
is voorzien van twee grepen 
voor eenvoudige lediging. De 
grepen en de onderrand zijn 
afgewerkt met een rubberen 
profiel.

Bij gebruik buiten, bijvoorbeeld 
voor een winkel, kan de koker 
worden vastgezet en vergren-
deld op een vloerplaat.

Batterijboxen 20 en 9 liter in 3 en 2 fractie uitvoering met opvangbakje 
NiCad batterijen en knoop cellen in 3-fractie box.

Opvangbakjes voor NiCad 
batterijen en knoop cellen in 
3-fractie box.

art.nr. omschrijving

3-210 B-2-502 gescheiden opvang van batterijen en knoopcellen

3-210 B-3-502 gescheiden opvang van Nicad, gewone batterijen en 
knoopcellen

3-204 B-1-502 één inwerpopening

3-204 B-2-502 gescheiden opvang van batterijen en knoopcellen

3-204 B-3-502 gescheiden opvang van Nicad, gewone batterijen en 
knoopcellen

art.nr. omschrijving

BAT-120800 batterijkoker, design uitvoering

BAT-120800-VBP vloerbevestigingsplaat voor BAT-120800 met slot

BAT-120800K batterijkoker, kunststof uitvoering

300 x 200 x 223 mm, 9 ltr.400 x 300 x 235 mm, 20 ltr.

Ø120 x 800 mm, 9 ltr.

Batterijkoker met staander (de vloerbevestiging is optioneel).

De batterijkoker is een geheel eigen product en is desgewenst in 
verschillende maten verkrijgbaar. Onze standaard is een batterijko
ker met een volume van 9 liter. Op de koker zit een deksel met het 
bekende batterijgat en een driekantslot.

kunststof
uitvoering

ergonomische 
stalen beugel
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AFVALSCHEIDEN

INZAMELBAKKEN

Ons Eline systeem inzamelbakken is gemaakt van bijna onbreek
bare, vorstbestendige kunststof. Inhouden: tussen de 2 en 175 ltr. op 
deze pagina vindt u de meest courante. 

Recycleset, samenstelling naar keuze.

inwerpframe 
(art.nr: 3-208-160)

BATTERIJEN

Ecolect, recycleset samenstelling naar keuze. 

inwerpklep

variabele indeling

Inzamelbakken zijn leverbaar 
in grijs en vaak in rood en 
blauw, bijvoorbeeld als papier-
bak of kantoormilieubox.

Inzamelbakken met gemon-
teerde brievenbus met slot. 
Daarnaast kan de bak, bijv. 
tijdens transport, verzegeld 
worden. 

art.nr. omschrijving

3-204 P- 400 x 300 x 220 mm,
opdruk: papierbak

3-301 P- 600 x 400 x 220 mm, 
opdruk: papierbak

Voor Gemeente Dantumadeel.
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GLAS

Scharnierdeksel voor glas en 
papier korven.

Gehard stalen hengsel met 
kunststof greep, verzinkt en 
gelakt.

Stapelbaar, voor een efficiën-
te benutting van de ruimte.

Bedrukbaar oppervlak aan de 
voorzijde.

Nestbaar, voor efficiënt opber-
gen.

Onze design korven zijn wel degelijk “hufterproof”. Ze zijn bestand 
tegen gooi en smijtwerk en voelen zich evengoed thuis op kantoor 
als op straat, getuige referenties als het Ministerie van Defensie, de 
KLM, Fost Plus en INGBank.

Meerdere fracties in één compacte stapel.

Hieronder staan de gekleurde korven die we op voorraad houden. 
De korf is op aanvraag verkrijgbaar in andere kleuren. De korven 
kunnen geperforeerd of gesloten zijn, met of zonder inwerpopening. 

490 x 300 x 385 mm, 32,5 ltr.490 x 300 x 385 mm, 32,5 ltr.

490 x 300 x 385 mm, 32,5 ltr.490 x 300 x 385 mm, 32,5 ltr.

PAPIER

AFVALSCHEIDEN

KORVEN

art.nr. omschrijving

PS-325G-1.50 dichte korf, blauw

PS-325G-1.90 dichte,zwart

art.nr. omschrijving

PS-325G.50 dichte korf, blauw

PS-325G.90 dichte korf, zwart

art.nr. omschrijving

PS-325P-1.50 geperforeerde korf, 
blauw

PS-325P-1.90 geperforeerde korf, 
zwart

PS-325P-1.60 geperforeerde korf, 
groen

art.nr. omschrijving

PS-325P.50 geperforeerde korf, blauw

PS-325P.90 geperforeerde korf, zwart

PS-325P.60 geperforeerde korf, groen

PS-325P.10 geperforeerde korf, geel

PS-325P.70 geperforeerde korf, grijs

art.nr. omschrijving

PS-325-D.50 scharnierdeksel, blauw

PS-325-D.90 scharnierdeksel, zwart

art.nr. omschrijving

PS-325-100 hengsel, blauw
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AFVALSCHEIDEN

KUNSTSTOF 
BAKKEN

Bijzonder robuuste afvalbak 
die zo ontworpen is dat hij strak 
tegen de muur geplaatst kan 
worden. Dankzij een metalen 
tegengewicht aan de binnen-
zijde van het deksel, valt deze 
automatisch dicht.

De bakjes aan de zijkant han-
gen aan de middelste bak.

Pedaalemmers hoeft u niet aan te raken tijdens het weggooien van 
uw afval. Deksels blijven niet openstaan, zodat er geen nare geurtjes 
vrijkomen. Verkrijgbaar al vanaf één stuk. 

Aan variaties keuze genoeg. De afvalbak is er in 4 volumes, de bak 
zelf is standaard in het wit of het grijs en de deksels zijn standaard 
verkrijgbaar in het wit, grijs, rood, groen, blauw en geel.

art.nr. afmetingen omschrijving

0240.500 217 x 240 x 290 mm afvalbak, vierkant, tweezijdig t.v.v. 0230, 13 ltr. 
blauw

0240.900 217 x 240 x 290 mm afvalbak, vierkant, tweezijdig t.v.v. 0230, 13,5 ltr. 
zwart

0230.100 217 x 155 x 290 mm afvalbak, halfrond, t.b.v. 0240, 6,2 ltr. geel

0230.600 217 x 155 x 290 mm afvalbak, halfrond, t.b.v. 0240, 6,2 ltr. groen

0230.900 217 x 155 x 290 mm afvalbak, halfrond, t.b.v. 0240, 6,2 ltr. zwart

art.nr. inhoud afmetingen (lxbxh) omschrijving

PS-
95805-

60 ltr. 370 x 370 x 430 mm pedaalemmer in hierboven afgebeel
de kleurvariaties

Eenvoudig, fris en strak geprijsde afvalbak met een minimum aan 
grondoppervlak.

Voorraadproduct, binnen 1 
werkdag verzendgereed.
Levertijd 1 à 2 weken. 
Leverbaar na overleg. 

Legenda

450 x 370 x 610 mm, 40 ltr.

340 x 280 x 440 mm, 25 ltr.

art.nr. omschrijving

ST-1005-GRY afvalbak met kanteldek
sel, grijs

art.nr. omschrijving

ST-1003-GRY afvalbak met kanteldek
sel, grijs
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AFVALSCHEIDEN

HYGIËNISCH

De afvalbakken hebben ronde hoeken en een glad oppervlak en 
zijn dus eenvoudig schoon te maken. De versterkte bodem, zijverster
kingen en de dikte van het plastic dragen bij aan de duurzaamheid 
van de afvalbak.

Het deksel sluit nauw aan op de bak waardoor hinderlijke geurtjes 
worden tegengehouden. Op de voorkant van het deksel is een 
ruimte voorzien om een sticker met de afvalfractie op te plaatsen.

art.nr. afmetingen lxbxh inhoud

SO-1230 410 x 400 x 435 mm 30 ltr.

SO-1245 410 x 400 x 600 mm 45 ltr.

SO-1270 495 x 412 x 673 mm 70 ltr.

SO-1290 500 x 412 x 820 mm 90 ltr.

Deze afvalbak is er in 4 formaten en met keuze uit 6 verschillende 
kleuren deksel, geel, rood, blauw, groen, grijs en wit en twee kleuren 
rompen: wit of grijs.

Elke pedaalemmer wordt geleverd met een stickervel met zes afval-
fractie symbolen.

Sterke kunststof wielen aan de 
achterzijde van de 90 liter af-
valbak.

Robuust pedaalmechanisme.

Deze serie afvalbakken is spe-
ciaal in het assortiment opge-
nomen om te kunnen voldoen 
aan eisen die gesteld worden 
aan het werken conform de 
HACCP regelgeving. Ze zijn 
eenvoudig schoon te houden 
en zeer robuust. 

Voor alledaags gebruik in di-
verse omgevingen, zoals open-
bare ruimtes, ziekenhuizen, be-
drijven en scholen. 
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AFVALSCHEIDEN

PUSH BINS

Handig transportrollertje op 
zwenkwieltjes waarvan twee 
geremd. Passend voor zowel 
de 60 ltr als de 80 ltr afvalbak.

De inwerpklep valt dicht en 
houdt zo het afval uit het zicht. 

Perfect passend onder een 
toonbank.

Variant van de Ecosort op pagina 283. Deze hoge afvalbak heeft de 
inwerpopening aan de voorkant zodat de bak ideaal is voor achter 
de bar of onder de toonbank. De deksels passen op zowel de 60 liter 
bak als de 80 liter bak.

Alle deksels passen op zowel de 60 als de 80 liter bak. Bij iedere bak 
wordt een stickervel met zes afvalfractie symbolen geleverd.

art.nr. afmetingen

PB-1002-BLA transportroller, zwart

330 x 475 x 150 mm

Zakhouder

De afvalbakken zijn onderling stapelbaar. Optioneel: scharnierende 
zakhouder voor vastklemmen van vuilniszak, art.nr. PB-RING-S.

art.nr. afmetingen lxbxh omschrijving

PB-1080-GRY 460 x 320 x 580 mm kunststof afvalbak, grijs, 60 ltr.

PB-1090-GRY 460 x 320 x 762 mm kunststof afvalbak, grijs, 80 ltr.

PB-1081-GRY-LID 470 x 340 x 220 mm deksel met inwerpklep, grijs

PB-1082-GRY-LID 470 x 340 x 220 mm deksel met glasinwerp, grijs

PB-1083-GRY-LID 470 x 340 x 220 mm deksel met papiersleuf, grijs

art.nr. afmetingen omschrijving

PB-1011-GRY-LID 455 x 330 x 65 mm dicht deksel, grijs

PB-1012-GRN-LID 455 x 330 x 65 mm deksel met ronde inworp, groen

PB-1013-YEL-LID 455 x 330 x 65 mm deksel met vierkante inworp, geel

PB-1014-BLU-LID 455 x 330 x 65 mm deksel met papiersleuf, blauw
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AFVALSCHEIDEN

AFVALSTATIONS

We houden diverse stickersets 
voor deksel en bak op voor-
raad. Afwijkende kleuren en 
symbolen zijn op aanvraag 
ook mogelijk.

Het is steeds normaler geworden om ons afval te scheiden. Papier, 
glas en restafval worden niet langer bij elkaar in de vuilnisbak 
gedaan. Engels heeft enkele fraaie en zeer betaalbare afvalbakken 
waarmee u uw afvalstroom kunt regelen.

art.nr. omschrijving

80178-E-LIDCAN deksel met ronde gaten, grijs 

80178-E-LIDPAPER deksel met langwerpige opening, blauw. 
Ook verkrijgbaar met slot (art.nr. 80178LIDSEC.5).

80178-E-LIDGW.9 deksel zonder gaten, zwart

80178-E-LIDPLAST deksel met ronde gaten voor plastic, oranje

80178-E-LIDGLAS deksel voor glas: bruin voor bruin glas, wit voor wit glas, aqua 
voor groen glas en aqua voor gemengd glas

art.nr. omschrijving

80178-E-
TROLLEY

trolley, zwart,  
415 x 660 x 310 mm

art.nr. omschrijving

90115-E-SET- sticker met afval
fractie (papier, glas, 
rest)

80178-E-
CLIPON

Stickerhouder voor 
Ecomaxi of Ecomidi

art.nr. omschrijving

80178-E-
LIDSWG

deksel met zelfslui
tend kleppen, grijs

U heeft vele mogelijkheden in het onderscheid van fracties door ver
schillende deksels. Alle deksels passen op zowel de Midi als de Maxi 
uitvoering. De deksels en stickers zijn verkrijgbaar in verschillende 
kleuren overeenkomstig met de kleuren van de afvalfracties. 

Afval weggooien zonder bak 
of deksel aan te raken.

Sterke, ruimte-efficiënte afvalbak van 60 of 70 liter op nog geen 0,20 
m² vloer. Optioneel: Zakhouder voor vastklemmen van de vuilniszak, 
art.nr. 80178-E-RING. 

Zakhouder

Bekerhouder

The Art of Recycling

y, promotion, help lines and tracking.
For further information please visit our website www.straight.co.uk

Lids available in

WRAP colours.

UK designed and 

manufactured

to reduce lead times

and freight costs.

FEATURES

Three lid types

available; paper recycling

aperture, bottle/can aperture

and a general waste grab lid.

WRAP labelling

and iconography

to allow easy

source separation

of materials.

Ideal for the

source separation  of waste.

Narrow footprint

of limited space.

Strong handles

to allow easy lifting

and tipping of the

containers.

Made from tough,

heavy duty

polymers.

Large areas suitable

for the application of

graphics.

Engels Logistics NV
Industrieweg Zuid 1307
Zone de Waerde
B-3520 ZONHOVEN

Telefoon: +3211-815050
Fax: +3211-815060
E-mail: post@engels.eu 

art.nr. omschrijving

80178-ECOMIDI.7 ecosort afval
bak, donkergrijs

art.nr. omschrijving

80178-ECO-
MAXI.7

ecosort afval
bak, donkergrijs

80178-E-LIDBEKER bekerdeksel  
(gemonteerd)

590 x 275 x 635 mm, 60 ltr. 590 x 275 x 750 mm, 70 ltr.

ecosort afvalstation

Clipon stickerhouder
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AFVALSCHEIDEN

AFVALSTATIONS

De afvalstations zijn geschikt voor zowel afvalzakken als bakken. De 
60 liter zakken hangen in stalen scharnierende afvalzakhouders. De 
kunststof bakken hangen op de rand van de ombouw en worden 
door het deksel stevig op hun plaats gehouden. De inwerpopening
en zijn uit aluminium gesneden. Uit voorraad leverbare fracties: glas, 
restafval, papier, plastic en verpakkingen.

art.nr. afmetingen omschrijving

EN-7775112.7 724 x 600 x 762 mm 2fractie afvalunit met trashfunnels en 
grijze 60 ltr. bakken

EN-7775113.7 1051 x 600 x 762 mm 3fractie afvalunit met trashfunnels en 
grijze 60 ltr. bakken

EN-7775114.7 1378 x 600 x 762 mm 4fractie afvalunit met trashfunnels en 
grijze 60 ltr. bakken

EN-7775115.7 1705 x 600 x 762 mm 5fractie afvalunit met trashfunnels en 
grijze 60 ltr. bakken

Het afvalstation is herkenbaar 
gemarkeerd door gelaserde 
namen van de fracties en vor-
men van de inwerpopening. 

Het aanbrengen van een slot is 
standaard.

De kleur en vorm van de 
inwerpopening geven de 
afvalfractie aan.

De bakken zitten opgesloten in de houder en kunnen zonder sleutel 
niet worden meegenomen. Ook mogelijk met dichte wanden. 

5-fractie afvalunits voor Fun-
dashon Mariadal Ziekenhuis
op Bonaire.

Afvalunit in een bedrijfskantine, met dichte voorwand op verzoek van 
de klant. 

Voorraadproduct, binnen 1 
werkdag verzendgereed.
Levertijd 1 à 2 weken. 
Leverbaar na overleg. 

Legenda

Afvalstations voor DAR Nijme-
gen. 
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AFVALSCHEIDEN

AFVALSTATIONS

art.nr. afmetingen omschrijving

EN-7775012 724 x 600 x 762 mm 2fractie afvalunit met trashfunnels en 
afvalzakklemmen

EN-7775013 1051 x 600 x 762 mm 3fractie afvalunit met trashfunnels en 
afvalzakklemmen

EN-7775014 1378 x 600 x 762 mm 4fractie afvalunit met trashfunnels en 
afvalzakklemmen

EN-7775015 1705 x 600 x 762  mm 5fractie afvalunit met trashfunnels en 
afvalzakklemmen

Voor de scheiding van afval in bijvoorbeeld openbare ruimtes is het 
afvalstation een stijlvolle, praktische en flexibele oplossing. Het afval
station heeft een strakke uitstraling en is hufterproof door haar solide 
constructie. Standaard is de stalen ombouw verkrijgbaar in antraciet 
of wit. Met een keuze uit 2, 3, 4 of 5 fracties, kan het afvalstation per 
afvalstroom naar wens worden ingezet. 

Afvalstation, met bak en zak-
ken. Een echte eye-catcher op 
kantoor of in openbare ruimte.

Het afvalstation laat ruimte open tot aanpassingen. Er zijn uitgewerk
te versies voor 60 liter bakken en zakken. Voor smalle gangen is een 
slanke versie met zakken getekend. Ook maatwerk stations leveren 
we graag, bijvoorbeeld aangepast aan bij u in gebruikzijnde bak
ken of beschikbare ruimte.

afsluitbaar 
met driekant-
slot

deksel en afvalfracties zijn uit 
aluminium gemaakt (licht van 
gewicht)

per afvalfractie een unieke 
inwerpopening en kleur

onder grondplaat zijn verstel-
bare voetjes gemonteerd

standaard wordt de meta-
len ombouw in het wit of 
antraciet gepoedercoat Het eerste afvalstation werd 

speciaal ontworpen voor de 
NMBS, de Belgische Spoorwe-
gen. De kleuren zijn aange-
past aan de kleuren van de 
organisatie. In het kader van 
het anti-terrorisme programma 
“vigipirate” is gekozen om 
transparante plastic zakken te 
gebruiken. De pilot sloeg aan 
en er werden op treinstations 
door heel België afvalstations 
geplaatst. 

Afvalstations in grote aantal-
len geleverd aan de Belgische 
Spoorwegen (NMBS), zoals hier 
in Brugge en Antwerpen.

4-fractie afvalunit met doorzichtige afvalzakken op het station van
Antwerpen.
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Meer informatie over de losse 
onderdelen en het principe van 
de ecomodule is te vinden op 
pagina's 292 en 293.  

Onze afvalmodules zijn samengesteld uit verschillende bouwstenen. 
De twee basiselementen zijn de ombak met 18 liter inhoud en een 
ombak met 40 liter inhoud. Beide eenheden zijn stapelbaar, en 
indien gewenst, koppelbaar in zowel de breedte als in de hoogte.

Voor onder het bureau volstaat 
een duo uitvoering. Links een 
emmer met hengsel voor pa-
pier, snel en makkelijk leeg te 
gooien en rechts een restafval-
zak onder het deksel, groot ge-
noeg om hooguit eens per 14 
dagen vervangen te worden. 

AFVALSCHEIDEN

ECOMODULES

Voor (bij)keukens pak je de trio 
uitvoering, je klikt eenvoudig 
een module met kantelbak on-
der een duo uitvoering.
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AFVALSCHEIDEN

ECOMODULES

Maximaal hergebruik van huishoudelijk afval
Steeds vaker wordt gefocust op het sorteren (omgekeerd inzamelen) 
van afval. Hierbij ligt de nadruk op de inzameling van herbruikbare 
grondstoffen uit huishoudelijk afval en wordt restafval bijzaak. Met 
het oog op de toekomst (toenemende schaarste van grondstoffen) 
vormt voor veel gemeenten dergelijk afvalbeleid de leidraad voor 
de komende jaren. Onze modulaire modules maken het scheiden 
van afval eenvoudig en aan diverse afvalsoorten aan te passen.

In overleg met de klant zoe
ken we naar een passende 
oplossing zoals een specifie
ke samenstelling of kleuren 
van de huisstijl. Engels heeft 
deze modules geleverd aan: 

Van technische tekening naar gerealiseerd eindproduct 

Stel uw ideale combinatie samen!

• KLM
• Technische Universiteit

Enschede
• Maas in Eindhoven
• Van Lanschot
• Insead in Parijs
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art.nr. omschrijving

90200-302 ecomodule zakkenklem

art.nr. omschrijving

90200-301 ecomodule inhangbakje

AFVALSCHEIDEN

ECOMODULES

Nut en noodzaak van afval 
scheiden hoeven we niet meer 
uit te leggen. Ecomodules stel 
je samen om in iedere omge -
ving te scheiden wat zinnig is. 
Dit levert meer motivatie en 
minder irritatie op.

Niet alleen voor op kantoor is 
dit een geschikte oplossing. De 
module is tevens inzetbaar in 
de werkplaats, de kantine, de 
keuken en de bijkeuken. 

Een scharnierende klem houdt 
de afvalzak op zijn plaats.

Inhangbakje voor bio-afval of 
koffiebekers.

Duo uitvoering, met links een emmer met hengsel voor papier, snel 
en makke lijk te ledigen en rechts een zakkenklem met restafvalzak 
afgesloten met een deksel.

400 x 300 x 350 mm
2x 18 ltr.

Al zijn insteekwielen sterk genoeg om een stootje te verdragen, voor 
professioneel gebruik adviseren wij onderzetwagens.

Sterke RVS onderzetwagen 
voor onder de modules

art.nr. omschrijving

OW-8030 RVS onderzetwagen bodemmaat 800 x 300 mm, geschikt voor 4 modules

De kleuren van de deksels en 
kantelbakken corresponderen 
met die van afvalcontainers: 
voor maximale duidelijkheid 
samen met de stickers.

Trio uitvoering. Klik eenvoudig een module met kantelbak onder een 
duo uitvoering. 
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Combinatie voor glas/papier/bio/restafval.

art.nr. omschrijving

902-QUATRO.9933 kantoormodule op wielen voor 4 fracties, zwart/ rood met 
twee deksels en twee zakkenklemmen

90143-2 afvalzak passend in kantelemmer (per 100 st.)

AFVALSCHEIDEN

KLANTSPECIFIEKE
ECOMODULES

Vertrouwelijke documenten 
zijn veilig te scheiden door 
middel van de module met pa-
piersleuf en slot. Art. nr. 90355-
1048-u6

Ecomodules zijn standaard leverbaar met verschillende kleuren kan-
telbakken. Bij grotere afname uit te voeren in uw bedrijfskleuren. Naast 
afvalinzameling inzetbaar voor opslag van spullen. Ons verkoopteam 
helpt u graag met het samenstellen van uw specifieke combinatie. 

Bodems zijn op aanvraag le-
verbaar in diverse kleuren.

De Ecomodules kunnen ook als opbergsysteem gebruikt worden. 
Stapel en koppel de verschillende 40 liter ecomodules met kante
lemmer tot één grote wand en u heeft een efficiënt en kleurrijke 
opbergkast.

Aansluiten bij uw huisstijl? 
Neem contact op met onze 
verkopers.
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AFVALSCHEIDEN

ECOMODULES
HET PRINCIPE

U kunt ze zo hoog maken als u zelf wilt.

Ze zijn ook zijdelings aan elkaar te koppelen.

De voordelen van de kantelbak

De ecomodules staan bekend 
om hun duurzaam gebruik. 
Ze zijn gemaakt van ABS, een 
kunststof van hoge en nauwe-
lijks breekbare kwaliteit, de 
emmers zijn van PPcop, een 
veel soepeler materiaal. Ze zijn 
eenvoudig schoon te maken. 
We kunnen de ecomodules 
ook aanpassen aan de huisstijl 
van uw organisatie door een 
opdruk of door het gebruik van 
kleurcombinaties. 

op een kier sluiten 

ze automatisch

positie waarin de 

kantelbak open 

blijft staan

de kantelbak kan 

uit de ombak

gemakkelijk in één 

hand te dragenAfneembare wielen direct on-
der de bak.

Onze module is het eerste bakkensysteem dat is ontworpen voor het 
sorteren van afval, waarbij de gebruiker zelf het aantal en de inhoud 
van de fracties kan bepalen. Elke module bestaat uit elementen van 
18 en 40 liter die, naar gelang de behoefte, kunnen worden gemon
teerd in de hoogte of de breedte.

2

3

1

1

5

2

4

3

1

5

2

4

Module 400 x 300 x 350 mm voor 
2 emmers of zakken/zakkenklem-
men met twee gladde zijden of één 
gladde en één schakelbare zijde.

Module 400 x 300 x 350 mm voor-
zien van een kantelbak met twee 
gladde zijden of één gladde en 
één schakelbare zijde.

Module 200 x 300 x 350 mm voor 
één emmer of één zak/zakkenklem 
met twee gladde zijden of één 
gladde en één schakelbare zijde.

Afneembaar scharnierdeksel  
300 x 200 mm. Blijft rechtop open- 
staan. Deksel voorkomt hinderlijke 
geurtjes.

Emmer 18 ltr. met kunststof heng-
sel.
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Module 300 x 200 x 350 mm. Module 400 x 300 x 350 mm.

Module 400 x 300 x 350 mm met 
open voorzijde t.b.v. kantelbak.

Kantelbak 30 liter, passend in de 
module hiernaast.

Inzetemmer 14 liter. Klem voor 18 liter afvalzak.

Tafelblad 400 x 300 mm. Scharnierdeksel 300 x 200 mm.

Op deze pagina vindt u de 
bouw stenen van ons systeem 
eco modules. Tafelbladen wor-
den gebruikt boven kantelbak-
ken, scharnierdeksels boven 
inzet emmers of afvalzak klem-
men. De eenheden zijn stapel-
baar, en indien gewenst, kop-
pelbaar. 

Alle modules kunnen op elkaar 
bevestigd worden.

Modules met schakelbare zij-
kanten kunnen in de lengte 
aan elkaar bevestigd worden.

Stevige LDPE afvalzakken, per 
100.

art.nr. omschrijving

90200-101 stand alone

90200-102 1 zijde koppelbaar

90200-103 2 zijden koppelbaar

art.nr. omschrijving

90200-211-1 stand alone

90200-212-1 1 zijde koppelbaar

90200-213-1 2 zijden koppelbaar

art.nr. omschrijving

90200-201 stand alone

90200-202 1 zijde koppelbaar

90200-203 2 zijden koppelbaar

art.nr. omschrijving

902-214.7 kantelbak,  
zonder hengsel

90053.9 kantelbak met zwart 
hengsel

art.nr. omschrijving

90200-302 scharnierende klem, 
grijs

902-302.9 scharnierende klem, 
zwart

art.nr. omschrijving

90200-105 scharnierdeksel,  
onbreekbaar, grijs

art.nr. omschrijving

90200-106 inzetemmer met 
kunststof hengsel, 
grijs

902-106.9 inzetemmer met  
kunststof hengsel, 
zwart

art.nr. omschrijving

90200-401 tafelblad, brandwe
rend

90200-402 tafelblad, brandwe
rend, met sleuf

art.nr. past bij:

90143-1 emmer/klem

90143-2 kantelbak

AFVALSCHEIDEN

ECOMODULES
ONDERDELEN
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art.nr. uitvoering

90200-206-50 set van 4 wielen  
ø 50 mm, zwart

Stickervel met zes fracties. 
Lever baar in wit en zwart, en in 
4 talen.

art.nr. uitvoering

90115-MODUUL set stickers, zwart 

90115-SET set stickers, wit 

Insteek zwenkwielen

Alleen inzetbaar voor varian-
ten 902-OFFICE+.xxx (met be-
perkt afvalgewicht). 

AFVALSCHEIDEN

ECOMODULES

art.nr. omschrijving

902-
OFFICE.xxx

kantoormodule  
voor 2 fracties

art.nr. omschrijving

902-TRIO.
xxx

kantoormodule  
voor 3 fracties

Onderstaande standaard varianten zijn ook te vinden in onze web
shop en te combineren met wielen en stickers ter ondersteuning van 
de fracties. 

Zit uw gewenste combinatie hier niet tussen? Neem dan gerust con
tact op met onze afdeling Verkoop om uw gewenste combinatie en 
kleursamenstelling af te stemmen.

Een scharnierende klem houdt 
de afvalzak op zijn plaats.

art.nr. omschrijving

902-
OFFICE.xxx

kantoormodule  
voor 2 fracties

art.nr. omschrijving

902-
OFFICE+. 
xxx

kantoormodule  
op wielen,  
voor 2 fracties

art.nr. omschrijving

902-
OFFICE+. 
xxx

kantoormodule  
op wielen,  
voor 2 fracties

art.nr. omschrijving

902-TRIO.
xxx

kantoormodule  
voor 3 fracties

art.nr. uitvoering

90200-302 scharnierende 
klem, 300 x 200 
mm, grijs
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AFVALSCHEIDEN

ECOMODULES

RVS onderzetwagen

art.nr. omschrijving

902-2
xxx

kantoormodule  
voor 2 fracties

Custom made modules

art.nr. omschrijving

OW-4030 400 x 300 mm

De RVS onderzetwagen kan gebruikt worden voor lage en onder
staande hoge module combinaties. Deze is met name geschikt voor 
de hogere varianten vanwege het grotere gewicht van de module.
Deze onderzetwagen is ook beschikbaar in andere afmetingen, 
zowel voor 3 als 4 modules naast elkaar. Zie pagina 290.

Stel uw specifieke combinatie 
samen en maak deze geheel 
naar wens. Kies bijvoorbeeld  
voor RVS-look stickers voor frac-
tie-aanduiding of accentuering 
van uw module. 

art.nr. omschrijving

902-
OFFICE.xxx

kantoormodule  
voor 2 fracties

art.nr. omschrijving

902-
TRIO-M.
xxx

kantoormodule  
voor 3 fracties

art.nr. omschrijving

902-
QUATRO-M.
xxx

kantoormodule  
voor 4 fracties

art.nr. omschrijving

902-4
xxx

kantoormodule  
voor 4 fracties

Neem contact op met onze af-
deling Verkoop voor meer infor-
matie. 

Voorraadproduct, binnen 1 
werkdag verzendgereed.
Leverbaar na overleg. 

Legenda
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AFVALSCHEIDEN

ECOLETTES

Standaard RVS MEI 03. De MEI-
serie is alleen leverbaar in 
roestvast staal.

art.nr. omschrijving

MEI 03 ecolette RVS, 3 niveaus

340 x 250 x 1360 mm
3x 18 ltr. bakken

600 x 260 x 930 mm
4x 18 ltr. bakken

450 x 300 x 1250 mm
2x 50 ltr. bakken

Bij het opentrekken van één 
vak, gaan de andere vanzelf 
mee. In gesloten toestand 
dooft eventueel vuur door 
zuurstofgebrek.

Ecomodules: elegant, brandveilig en hygiënisch afvalscheiden in 
roestvast staal.

art.nr. omschrijving

MEI 04 ecolette RVS, 2 niveaus

art.nr. omschrijving

MEI 02-50 ecolette RVS, 2 niveaus

De binnenbakken zijn standaard verkrijgbaar in de kleuren, wit, 
geel, groen en bruin. De hoogte van de kunststof binnenbakken is 
geschikt voor 2liter petflessen.

De Ecolette is een eigen product. Deze esthetische afvalbakken pas
sen in iedere omgeving en de verschillende binnenbakken maken 
afvalscheiden mogelijk.



STALEN AFVALBAKKEN EN PEUKENZUILEN

Wandasbakken

Stalen afvalbakken

Peukenzuilen
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STALEN
AFVALBAKKEN 

Het pedaalemmer mechanisme is van 100% staal, wat de duur
zaamheid aanzienlijk verbetert. Er zijn 5 inhoudsmaten beschikbaar: 
3, 5, 12, 20 en 30 liter. 

art.nr. afmetingen inhoud omschrijving

SO-6003-WHT ø167 x 270 mm 3 ltr. pedaalemmer, epoxy wit

SO-6003--MSSTL ø167 x 270 mm 3 ltr. pedaalemmer, roestvast staal

SO-6005-WHT ø203 x 284 mm 5 ltr. pedaalemmer, epoxy wit

SO-6005--MSSTL ø203 x 284 mm 5 ltr. pedaalemmer, roestvast staal

SO-6012-WHT ø284 x 400 mm 12 ltr. pedaalemmer, epoxy wit

SO-6012--MSSTL ø284 x 400 mm 12 ltr. pedaalemmer, roestvast staal

SO-6020-WHT ø292 x 445 mm 20 ltr. pedaalemmer, epoxy wit

SO-6020--MSSTL ø292 x 445 mm 20 ltr. pedaalemmer, roestvast staal

SO-6030-WHT ø292 x 640 mm 30 ltr. pedaalemmer, epoxy wit

SO-6030--MSSTL ø292 x 640 mm 30 ltr. pedaalemmer, roestvast staal

Deze ronde metalen afvalbakken zijn verkrijgbaar in wit epoxy en 
roestvast staal.

art.nr. omschrijving

SO-2102-
MSSTL

verrijdbare RVS zakhouder 
met deksel

Onderstaande zakhouders zijn 
speciaal ontwikkeld voor het 
"zware" werk in een industriële, 
zorg of voedingsmiddelen ge-
relateerde werkomgeving.

Robuust, praktisch en hygi-
enisch. De zakhouder is uit-
gerust met deksel, rubberen 
fixatie systeem, een volledig 
roestvaste constructie met pe-
daal en vier wielen, waarvan 2 
geremd. 

Vergelijkbaar met bovenstaan-
de zakhouder, maar zonder 
deksel en met ander fixatie- en 
pedaalsysteem. De zak wordt 
op zijn plaats gehouden door 
stalen bogen aan de zijkant.

502 x 460 x 760 mm, 110 ltr.

550 x 425 x 94 mm, 100 ltr.

RVS Pedaalemmers

Buitenafvalbakken met asbak zijn ideaal voor publieke ruimtes.

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

Legenda
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STALEN
AFVALBAKKEN

art.nr. afmetingen inhoud omschrijving

PB-3140-BLA ø410 x 760 mm 40 ltr. met tuimeldeksel, zwart

PB-3140-MSSTL ø410 x 760 mm 40 ltr. met tuimeldeksel, spiegel RVS

PB-3140-SIL ø410 x 760 mm 40 ltr. met tuimeldeksel, zilver/grijs

PB-3140-SSSTL ø410 x 760 mm 40 ltr. met tuimeldeksel, satijn RVS

Metalen “push bins” in decoratief ontwerp.

RVS Push Bins

Onderstaande afvalbakken met asbak zijn verkrijgbaar in verschil
lende uitvoeringen: zwart, satijn, rvs etc. Door het gladde oppervlak 
zijn ze eenvoudig schoon te maken. 

Buitenafvalbakken met asbak zijn ideaal voor publieke ruimtes.

De rubberen rand aan de 
bodem en aan de inwerp-
opening beschermd tegen 
beschadiging en mogelijke 
verwonding.
Gegalvaniseerde binnen-
bak.
Aluminium asbak.

1

2

3

Ontworpen voor binnen en 
overdekt buitengebruik.

De metalen push bins hebben 
een gegalvaniseerde binnen-
bak en een rubberrand aan de 
bodem ter bescherming van 
de vloer.

Prullenbakken bevatten vaak 
veel lichtontvlambare materi-
alen, zoals papier en plastic. 
Met Push bins uit vuurbestendig 
metaal zorgt u ervoor dat het 
vuur zich niet verspreid. 

art.nr. afmetingen (lxbxh) omschrijving

AT-2030-BLA ø250x650 mm As/afvalbak zwart, 30 liter

AT-2030-MISSTL ø250x650 mm As/afvalbak spiegelend RVS, 30 liter

AT-2030-SIL ø250x650 mm As/afvalbak zilvergrijs, 30 liter

AT-2030-SSSTL ø250x650 mm As/afvalbak zijdeglans RVS, 30 liter

De zelfsluitende deksels van onderstaande push bins voorkomen 
dat vuur zich kan ontwikkelen tot een veel grotere brand. Ze zijn 
brandveilig verklaard voor gebruik in de openbare ruimte door o.a. 
de Californian State Fire Marshal. 

1

2

3
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STALEN
AFVALBAKKEN 

WANDASBAKKEN
PEUKENZUILEN

Met de toegenomen regels om-
trent roken is er behoefte aan 
speciale afvalbakken. Perso-
neel houdt in de buitenruimte 
rookpauze, bezoekers trappen 
hun sigaret uit voordat ze naar 
binnen gaan. Het plaatsen van 
buitenasbakken houdt uw en-
tree schoon. 

Naargelang de behoefte om de asbak te legen, kunt u kiezen uit 
verschillende volumes.

As en prullenbakken designobjecten? Natuurlijk! Bij het inrichten van 
uw gebouwen en kantoren overweegt u zorgvuldig welke meubels 
en materialen u neemt. Dan stelt u aan producten voor afvalinzame
ling toch dezelfde eisen?

regenwaterafvoer

geïntegreerd slot

Ronde peukenzuilen.

art.nr. afmetingen inhoud omschrijving

AT-0202-DGRY 255 x 152 x 64 mm 0,5 ltr.
+/ 150 sigaretten

vierkante wandasbak  
met binnenbak

AT-0222-DGRY 355 x 191 x 64  mm 1,5 ltr.
+/ 450 sigaretten

vierkante wandasbak  
met binnenbak

art.nr. afmetingen inhoud omschrijving

AT-0291-DGRY 500 x 110 x 110 mm 1 ltr.
300 sigaretten

ronde peukenzuil
wandasbak 

AT-0292-DGRY ø300 x 1040 mm 3 ltr. 
900 sigaretten

ronde peukenzuil
staander

AT-0202-DGRY
AT-0222-DGRY

AT-0292-DGRY

Peukenzuilen zijn eenvou-
dig en overal te plaatsen. De 
peukenzuilen zijn gemaakt 
van weerbestendig gegalva-
niseerd staal met UV bescher-
ming: 100% roestvast.

Een handige oplossing voor 
buitenshuis rookbeleid.

AT-0291-DGRY



25tel. 040 - 26 29 222  contact@engels.eu  tel. 011 - 81 50 50  post@engels.eu

STALEN
AFVALBAKKEN 

ASBAK / AFVAL 
COMBINATIE

Peukenzuil met enorme capaciteit.

Gecombineerde as/afvalbakken met groot volume.

art.nr. afmetingen inhoud omschrijving

AT-0232-DGRY 400 x 260 x 1040  mm 12,5 ltr. asbak
+/3750 sigaretten

peukenzuil

AT-0262-DGRY 400 x 260 x 1040 mm 2 ltr. asbak
+/ 600 sigaretten
8 ltr. afvalbak

peukenzuil met 
afvalbak

art.nr. afmetingen inhoud omschrijving

AT-0233-DGRY 300 x 250 x 990 mm 3 ltr. asbak
+/ 900 sigaretten
29 ltr. afvalbak

peukenzuil  
met afvalcontainer

AT-1271-DGRY 330 x 280 x 880 mm 2,3 ltr. asbak 
+/ 690 sigaretten
20 ltr. afvalbak

peukenzuil  
met afvalcontainer

AT-0232-DGRY

AT-1271-DGRYAT-0233-DGRY

AT-0262-DGRY

Afvalbakken speciaal ontwik-
keld voor buitengebruik, esthe-
tisch en geschikt voor zowel 
peuken als afval. 

De voet is verzwaard met steen 
(7,4 kg) voor extra stabiliteit. 

De afvalbak heeft gladde ron-
de hoeken zodat je nergens 
achter blijft hangen bij het 
weggooien van het afval. 

Peuken, plastic en papier vormen een ontvlambaar mengsel. 
Afvalbakken met een aparte fractie voor sigarettenpeuken bieden 
hiervoor een ideale uitkomst. Onderstaande peukenzuilen worden 
standaard geleverd met een verankeringsset.

Combinatie met afvalbak.
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STALEN
AFVALBAKKEN

PUBLIEKE BUITEN 
AFVALBAKKEN

De Buizerd (BZ) is ons antwoord op vol rakende buitenafvalbak
ken. Zijn gebruiksvriendelijke lichtgewicht aluminium binnenbak is 
voorzien van twee ergonomische handgrepen. De deur heeft een 
solide slotconstructie en is apart te vervangen (na vandalisme bij
voorbeeld). De bak is verder voorzien van twee afwateringsgaten 
in de bodem. Vervaardigd van 2 mm gegalvaniseerd staal met 
zwartzilver hamerslag epoxycoating. Vanaf 5 stuks leverbaar in elke 
gewenste kleur. 

City afvalbak, 50 ltr.

Onderstaande kunststof buitenafvalbakken voldoen aan de DIN 
30713 norm. Ze zijn in verschillende lichtechte kleuren te verkrijgen. 
Gemaakt uit kunststof met RVS hang en sluitwerk. Emmer met galva 
hengsel. Te bevestigen aan een (lantaarn)paal of muur.

De deur opent meer dan 180 
graden. Daardoor is de bin-
nenbak zeer toegankelijk. Het 
inwerpdeel draait mee open 
met de deur. Een eventuele 
kop op de binnenbak valt er bij 
het uitnemen dan ook niet zon-
der meer af.

Voor een chique uitstraling leveren we de Buizerd met RVS beugel.

Als optie is er een klep tegen 
geur leverbaar. Voor speciale 
dagen kan de inwerpopening 
zelfs tijdelijk afsluitbaar ge-
maakt worden.

De Buizerd afvalbak wordt ge-
leverd met betonvoet. 

200
500
600

optioneel: met scheidingsstrip

optioneel:
bevestigingspaal

art.nr. omschrijving

BZ-7545015 RVS staander

BZ-7545001-9 450 x 300 x 850 mm

art.nr. omschrijving

BZ-7545015 RVS staander  
met betonvoet

art.nr. omschrijving

BZ-7545015 RVS staander

BZ-7545045-9 550 x 300 x 1100 mm

70 ltr. 100 ltr.

art.nr. omschrijving

AB50.kleur city afvalbak, 430 x 345 x 750 mm

AB50.kleur-BEUGEL city afvalbak mét RVS scheidingsstrip, 430 x 345 x 750 mm

H42S-PAAL paal inclusief klemmen t.b.v. city afvalbak, Ø60 x 1800 mm
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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.




