
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.
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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. 
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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
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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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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.




