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Hygiënebakken

Bakken met 
vakverdelingen

Vaatwaskorven
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art.nr.

KBEPP-3903180-9

art.nr.

KBEPP-3903230-9

Ook verkrijgbaar met prak-
tisch hengsel.

De thermobox is voorzien van 
een etiketveld voor de vermel-
ding van de inhoud. 

Thermoboxen kunnen gebruikt 
worden bij temperaturen van 
–40°C tot +120°C. Of een pro-
duct nu koel of juist warm ge-
houden moet worden, deze 
boxen weten de binnentempe-
ratuur lang vast te houden. 

In onderstaande tabel is af te 
lezen hoe lang de de tempera-
tuur van de inhoud behouden 
kan worden.

Geconditioneerd vervoer van voeding? Onze thermoboxen bieden 
de uitkomst! Onze thermoboxen zijn speciaal ontworpen voor het 
professioneel transporteren van gastronorm bakken en schalen. 

600 x 400 x 180 mm, 21 ltr.
(538 x 337 x 117 mm binnenwerks)
gewicht 0,9 kg

600 x 400 x 230 mm, 30 ltr.
(538 x 337 x 167 mm binnenwerks)
gewicht 1 kg

600 x 400 x 280 mm, 39 ltr.
(538 x 337 x 217 mm binnenwerks)
gewicht 1,2 kg

600 x 400 x 320 mm, 46 ltr.
(538 x 337 x 257 mm binnenwerks)
gewicht 1,3 kg

600 x 400 x 400 mm, 61 ltr.
(538 x 337 x 337 mm binnenwerks)
gewicht 1,4 kg

600 x 400 x 70 mm
insert t.b.v. koelelement 
(538 x 337 mm binnenwerks)
gewicht 0,3 kg

390 x 330 x 180 mm, 10 ltr.
(330 x 270 x 117 mm binnenwerks)
gewicht 0,5 kg

390 x 330 x 230 mm, 15 ltr.
(330 x 270 x 167 mm binnenwerks)
gewicht 0,6 kg

390 x 330 x 280 mm, 19 ltr.
(330 x 270 x 217 mm binnenwerks)
gewicht 0,7 kg

390 x 330 x 85 mm
insert t.b.v. koelelement 
(330 x 270 mm binnenwerks)

Thermoboxen voor gastronorm bakken GN1/2

Thermoboxen voor gastronorm bakken GN1/1

FOOD EN
CATERING

THERMOBOXEN
GASTRONORM

1/1 EN 1/2

art.nr.

KBEPP-3903280-9

art.nr.

KBEPP-330270-I-9

art.nr.

KBEPP-6040180-9

art.nr.

KBEPP-6040230-9

art.nr.

KBEPP-6040280-9

art.nr.

KBEPP-6040320-9

art.nr.

KBEPP-6040400-9

art.nr.

KBEPP-538337-I-9
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- 3°C  -12°C - 21°C

70717 70718 70719

176 x 108 x 30 mm

70737 70738 70739

265 x 162 x 30 mm

70757 70758 70759

325 x 176 x 30 mm

70787 70788 70789

530 x 325 x 30 mm

70797 70798 70799

600 x 400 x 28 mm

Koel- en diepvriesplaten met 
kleurmarkering hebben ver-
sterkte hoeken en ribben die 
voorkomen dat de platen door-
buigen. Door het gebruik van 
de inserts is er geen contact 
met de inhoud van de box en 
blijft deze toch op temperatuur.

480 x 480 x 165 mm, 26 ltr.
(420 x 420 x 100 mm binnenwerks)
gewicht 0,9 kg

480 x 480 x 260 mm, 35 ltr.
(420 x 420 x 200 mm binnenwerks)
gewicht 1,2 kg

595 x 595 x 280 mm, 62 ltr.
(535 x 535 x 217 mm binnenwerks)
gewicht 1,5 kg

665 x 665 x 310 mm, 92 ltr.
(605 x 605 x 250 mm binnenwerks)
gewicht 2,6 kg

De boxen zijn gemaakt van slagvast EPP (geëxpandeerd polypropy-
leen) wat bekend staat om zijn uitstekende isolerende eigenschap-
pen, zéér sterk is, maar daarnaast ook verbluffend licht van gewicht. 

Thermoboxen voor Euronorm bakken 600 x 400 mm

Thermoboxen voor pizzadozen

thermobox allround - ECO

art.nr. afmetingen binnenmaten inhoud

KBEPP-6848180-9 685 x 485 x 180 mm 625 x 425 x 120 mm 32 ltr.

KBEPP-6848220-9 685 x 485 x 220 mm 625 x 425 x 160 mm 42 ltr.

KBEPP-6848260-9 685 x 485 x 260 mm 625 x 425 x 200 mm 53 ltr.

KBEPP-6848360-9 685 x 485 x 360 mm 625 x 425 x 300 mm 80 ltr.

KBEPP-625425-I-9 685 x 485 x 70 mm insert t.b.v. koelelement n.v.t.

KBEPP-5243345-9 525 x 430 x 345 mm 465 x 370 x 280 mm 48 ltr.

FOOD EN
CATERING

THERMOBOXEN
EURONORM

EN PIZZA

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

LegendaDe boxen zijn geschikt voor reini-
ging in een vaatwasmachine en 
onderling, met en zonder deksel, 
stapelbaar.

hot plates

art.nr. afmetingen gewicht

70051 510 x 325 x 34 mm 1,9 kg

70061 480 x 325 x 34 mm 1,9 kg

70081 585 x 400 x 29 mm 2,2 kg

art.nr.

KBEPP-4848165-9

art.nr.

KBEPP-4848260-9

art.nr.

KBEPP-5959280-9

art.nr.

KBEPP-6666310-9
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Logistiek denken betekent werk 
besparen. Zoals hier: dezelfde 
bak is geschikt voor wassen, 
vervoer en opslag. De bodem-
maat past precies op pallets. 
Vervoeren zonder ruimteverlies.

We bedrukken uw bak graag. 
Vanaf letterhoogte van 10 mm. 

Door het buigen en lassen van 
HDPE kunststof plaat maken we 
ook maatwerk vakverdelingen 
voor bijvoorbeeld borden.

FOOD EN 
CATERING

 BAKKEN MET
VAKVERDELINGEN

600 X 400

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

De vormgeving van de verdelingen, wanden en bodem maken 
de cateringbakken uitstekend geschikt voor industriële afwasauto-
maten. De vakverdelingen bestaan uit twee delen, één voor op de 
bodem en één voor aan de bovenrand. 

Losse vakverdeling onder in de 
bak.

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

40 vaks verdeling (5 x 8) 
max ø65 mm

24 vaks verdeling (4 x 6)
max ø84 mm

15 vaks verdeling (3 x 5)
max ø106 mm

art.nr. omschrijving

E 24 I.9 onderin E-line cateringbak

E 24 S.9 bovenin E-line cateringbak

art.nr. omschrijving

E 40 I.9 onderin E-line cateringbak

E 40 S.9 bovenin E-line cateringbak

art.nr. omschrijving

EBR 26 555 x 350 mm, geschikt voor 

26 borden van ø30 cm tot 

ø33 cm, wit, exclusief bak

EBR 32 555 x 340 mm, geschikt voor 

32 borden van ø21,5 cm tot 

ø25 cm, wit, exclusief bak 

art.nr. omschrijving

E 15 I.9 onderin E-line cateringbak

E 15 S.9 bovenin E-line cateringbak

Deze bakken vindt u bij opslag- 
en transportbakken in ons leve-
ringsprogramma. Zie ook onder-
staande tabel voor de verschil-
lende hoogtes:

verkrijgbare standaard hoogtes

70 mm 170 mm

90 mm 200 mm

100 mm 240 mm

130 mm 350 mm

150 mm 410 mm

bordenrek (exclusief bak)
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De basis van deze serie modulaire vaatwaskorven begint bij verschil-
lende bodemtypes voor diverse types vaat. De standaard gastro-
norm maatvoering van de bodems is 500 x 500 x 100 mm.

vaatwaskorf - universeel vaatwaskorf - bestek

vaatwaskorf - glazen, beschikbaar in
9 - 16 - 25 - 36 - 49 vaksverdeling 

Voor deze standaard maat-
voering bodemtypes is een 
onderzetwagen ontwikkeld. De 
buitenafmeting hiervan is 520 
x 520 x 180 mm. De onderzet-
wagen heeft een dichte bodem 
met uitlaatstop, zodat het wa-
ter wat binnen de opstaande 
rand blijft staan, op gepaste 
momenten afgevoerd kan wor-
den. Van de 4 inox wielen zijn 
er 2 zwenkwielen met rem. Opti-
oneel kan er voor een duwbeu-
gel gekozen worden.

Etikethouders voor vaatwaskor-
ven zijn aan te brengen om de 
vaatwaskorven te voorzien van 
extra informatie.

Onderstaande bestekinzet en bestekbekers zijn afgestemd op de 
afmetingen van de vaatwaskorven.

Onderstaande korven zijn speciaal ontwikkeld voor industriële vaat-
wasmachines. De dubbelwandige constructie zorgt voor een grote 
soliditeit en biedt extra bescherming tijdens het wasproces en trans-
port c.q. opslag. De robuuste vaatwaskorven verkleinen de kans op 
breuken, zijn ruimtebesparend en de extra grote maaswijdte zorgt 
voor een optimaal wasresultaat.

De korven zijn vervaardigd van speciaal polypropyleen en garande-
ren een jarenlange, probleemloze levensduur. 

vaatwaskorf - borden

art.nr. omschrijving

CR10-0 etikethouder, wit

CR10-1 etikethouder, geel

CR10-2 etikethouder, oranje

CR10-3 etikethouder, rood

CR10-6 etikethouder, groen

CR10-9 etikethouder, zwart

art.nr. omschrijving

CR7500-5 onderzetwagen,
520 x 520 x 180 mm

CR7500-
beugel

duwbeugel tbv onderzet-
wagen (CR7500-5)

FOOD EN 
CATERING

VAATWASKORVEN
500 X 500

art.nr. omschrijving

CR01-7 universele vaatwaskorf met 
grofmazige bodem voor een 
zo groot mogelijke watercir-
culatie

art.nr. omschrijving

CR02-7 vaatwaskorf met  
fijnmazige bodem voor 
bestek

art.nr. omschrijving

CR03-7 vaatwaskorf met opstaande 
pinnen voor borden en 
schalen

art.nr. omschrijving

CR09-7 9 vakken - ø150 mm

CR16-7 16 vakken - ø112 mm

CR25-7 25 vakken - ø90 mm

CR36-7 36 vakken - ø74 mm

CR49-7 49 vakken - ø64 mm

art.nr. omschrijving

CR023001-0 bestekbeker, rond
ø100 x 130 mm

CR023021-0 bestekbeker, vierkant
110 x 110 x 130 mm

art.nr. omschrijving

CR6000
-5

bestekinzet met 8 vakken, 
430 x 210 x 150 mm
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ø 150 mm - 9 vakken

De bakbodems kunnen worden opgehoogd met opzetranden. Op 
deze manier kan een oplossing worden gecreëerd voor elk type en 
diameter vaat. Elke extra ring betekent een ophoging van 40 mm.

Opzetranden

Vraag ons naar alle configuraties die wij u kant en klaar aan kunnen 
bieden. Kijk ook op www.engels.eu

opzetrand
500 x 500 x 40 mm

opzetrand
500 x 500 x 40 mm

opzetrand
500 x 500 x 40 mm

oplegdeksel
500 x 500 x 25 mm

opzetrand
500 x 500 x 40 mm

opzetrand
500 x 500 x 40 mm

Op pagina 8 vindt u een aan-
tal standaard combinaties van 
glazenkorven. Uiteraard kunt u 
deze ook zelf samenstellen.

Kunststof rekken en wagens 
vindt u in ons leveringspro-
gramma en op onze website. 

De open opzetrand wordt ge-
bruikt voor meer onderlinge 
afstand, wanneer volle korven 
op elkaar worden gestapeld. 

FOOD EN 
CATERING

VAATWASKORVEN
500 X 500

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

Legenda

art.nr. omschrijving

OPZ0-5 zonder vakverdeling

art.nr. omschrijving

OPZ25-5 25 vaks, max. ø90 mm

art.nr. omschrijving

OPZ49-5 49 vaks, max. ø64 mm

art.nr. omschrijving

OPZ16-5 16 vaks, max. ø112 mm

art.nr. omschrijving

OPZ36-5 36 vaks, max. ø74 mm

art.nr. omschrijving

CR5500-5 oplegdeksel
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ø 150 mm - 9 vakken

ø 112 mm - 16 vakken

ø 90 mm - 25 vakken

ø 74 mm - 36 vakken

ø 63 mm - 49 vakken

25
24

23
22

21
20

19
18

17
16

15
1414

13
12

11
10

9
8

7
6

5
4

3
2

1

Bodem

Met behulp van de glazenmeter weet u snel welke combinatie u 
nodig heeft. U meet de hoogte en doorsnede van de glazen (op 
het breedste punt) en vervolgens leest u in de tabel op de volgende 
pagina het artikelnummer.

Mocht uw combinatie niet vermeld staan, dan helpt onze verkoop-
afdeling u graag met het vinden van een passende oplossing. 

Op basis van het modulaire 
systeem zijn vaatwaskorven te 
configureren in diverse samen-
stellingen. Het systeem bestaat 
namelijk uit 4 verschillende 
bodemtypes, 5 verschillende 
opzetranden en 1 deksel. De 
opzetranden kunnen op de bo-
demtypes en opzetranden zelf 
geklikt worden. Zie onderstaan-
de afbeelding.

Het kliksysteem zorgt ervoor, 
dat schroeven of andere beves-
tigingsmiddelen overbodig zijn. 
Eenmaal aangebracht laten de 
randen niet meer los.

25 mm

45 mm

105 mm

500 mm

Door de opzetranden op de 
bodemtypes te klikken, kunt u 
tot de gewenste hoogte komen 
voor uw specifieke toepassing. 

FOOD EN 
CATERING

VAATWASKORVEN
500 X 500
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In onderstaande tabel zijn productsamenstellingen weergegeven. 
Het is mogelijk extra opzetranden bij te bestellen, deze zijn er een-
voudig zelf op te klikken. U kunt deze producten ook online bestellen.

Glazenkorven - standaard combinaties

          Glashoogte

Glas ø

Max. 120 mm
(1 opzetrand)

Max. 160 mm
(2 opzetranden)

Max. 200 mm
(3 opzetranden)

Max. 240 mm
(4 opzetranden)

Max. 280 mm
(5 opzetranden)

Max. ø 63 mm 

49 vakken

art.nr.  CR4921-75

(500 x 500 x 140 mm)

art.nr.  CR4922-75

(500 x 500 x 180 mm)

art.nr.  CR4923-75

(500 x 500 x 220 mm)

art.nr.  CR4924-75

(500 x 500 x 260 mm)

art.nr.  CR4925-75

(500 x 500 x 300 mm)

Max. ø 74 mm

36 vakken

art.nr.  CR3621-75

(500 x 500 x 140 mm)

art.nr.  CR3622-75

(500 x 500 x 180 mm)

art.nr.  CR3623-75

(500 x 500 x 220 mm)

art.nr.  CR3624-75

(500 x 500 x 260 mm)

art.nr.  CR3625-75

(500 x 500 x 300 mm)

Max. ø 90 mm 

25 vakken

art.nr.  CR2521-75

(500 x 500 x 140 mm)

art.nr.  CR2522-75

(500 x 500 x 180 mm)

art.nr.  CR2523-75

(500 x 500 x 220 mm)

art.nr.  CR2524-75

(500 x 500 x 260 mm)

art.nr.  CR2525-75

(500 x 500 x 300 mm)

Max. ø 112 mm

16 vakken

art.nr.  CR1621-75

(500 x 500 x 140 mm)

art.nr.  CR1622-75

(500 x 500 x 180 mm)

art.nr.  CR1623-75

(500 x 500 x 220 mm)

art.nr.  CR1624-75

(500 x 500 x 260 mm)

art.nr.  CR1625-75

(500 x 500 x 300 mm)

Onderstaande standaard combinaties kunt u ook online bestellen. 
In onze webshop vindt u ons kernassortiment. Voor maatwerk kunt u 
contact opnemen met onze verkoopafdeling. 

500 x 500 x 140 mm

500 x 500 x 140 mm

500 x 500 x 140 mm

FOOD EN 
CATERING

VAATWASKORVEN
COMBINATIES

500 x 500 x 180 mm

500 x 500 x 220 mm 500 x 500 x 300 mm

art.nr. omschrijving

CR0201-75 samenstelling van art.nr. 
CR02-7 en art.nr. OPZ0-5

art.nr. omschrijving

CR2521-75 samenstelling van art.nr. 
CR25-7 en art.nr. OPZ25-5

art.nr. omschrijving

CR4921-75 samenstelling van art.nr. 
CR49-7 en art.nr. OPZ49-5

art.nr. omschrijving

CR3622-75 samenstelling van art.
nr. CR36-7 en 2 x art.nr. 
OPZ36-5

art.nr. omschrijving

CR4923-75 samenstelling van art.
nr. CR49-7 en 3 x art.nr. 
OPZ49-5

art.nr. omschrijving

CR4925-75 samenstelling van art.
nr. CR49-7 en 5 x art.nr. 
OPZ49-5

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

Legenda
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FOOD EN 
CATERING

BAKWAGENS
EN DISPENSERS

art.nr. omschrijving

GV-613767-0A0Q-0 verrijdbare ingrediëntenbak met 4 zwenkwielen +  
verzinkte wielvorken, MDPE, wit, exclusief deksel!

GV-6137-D0-0Q-0 oplegdeksel met scharnierende klep, transparant, tbv 
GV-613767-0A0Q-0

GV-615767-000Q-0 verrijdbare ingrediëntenbak met 4 zwenkwielen +  
verzinkte wielvorken, MDPE, wit, exclusief deksel!

GV-6157-D0-0Q-0 oplegdeksel met scharnierende klep, transparant, tbv 
GV-615767-000Q-0

art.nr. omschrijving

GV-976771-0B0Q-0 verrijdbare hygiënebak, 304 ltr. MDPE, met 2 nylon 
zwenk- en 2 nylon bokwielen, wit

GV-9767-D0-02-0 deksel t.b.v. grootvolumebak 304 ltr, wit

Verrijdbare grootvolume hygiënebakken worden ingezet in de 
levensmiddelenindustrie en diverse andere bedrijfstakken. Door de 
gladde wanden van de grootvolume hygiënebakken zijn ze eenvou-
dig te reinigen en voldoen ze aan de strenge eisen betreffende hygi-
ene, stabiliteit, gemakkelijke hanteerbaarheid en lange levensduur.

Kunststof ingrediënten- en hygiënebakken in verschillende maten. 
Ideaal voor mise en place en het bewaren van grondstoffen en 
andere ingrediënten. Standaard hebben wij deze op voorraad in 
het wit, andere kleuren zijn op aanvraag. 

610 x 370 x 672 mm, 65 ltr.
(510 x 270 x 570 mm binnenwerks)
gewicht: 6,8 kg

970 x 670 x 710 mm, 304 ltr.
(830 x 520 x 610 mm binnenwerks)
gewicht: 15,6 kg

610 x 570 x 672 mm, 142 ltr.
(510 x 470 x 570 mm binnenwerks)
gewicht: 8,7 kg

art.nr. omschrijving

GV-505070-
000J-0

hygiënebak met 
twee handvatten, wit

GV-5050-D0-
0I-0

deksel hygiënebak,  
500 x 500 x 30 mm, 
wit

art.nr. omschrijving

GV-462046-
000Q-0

465 x 205 x 460 mm,  
24 ltr. gewicht: 2,7 kg

GV-612767-
000Q-0

610 x 275 x 670 mm,  
65 ltr. gewicht: 5,6 kg

500 x 500 x 715 mm, 125 ltr.
(405 x 405 x 690 mm binnenwerks)
gewicht: 5,7 kg

dispenser, wit
65 ltr.

dispenser, wit
24 ltr.
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FOOD 

STAPELBARE
HYGIËNEBAKKEN
DIVERSE MATEN

625 x 370 x 30 mm

730 x 440 x 34 mm

625 x 370 x 30 mm

600 x 500 x 20 mm

art.nr. omschrijving

SBH-6237-D0-0A-0 deksel, wit

art.nr. omschrijving

SBH-6050-D0-0A-0 deksel, wit

art.nr. omschrijving

SBH-7344-D0-0A-0 deksel, wit

Stapelbare hygiënebakken met gesloten wanden en bodem. De 
bakken hebben afgeronde hoeken en randen in verband met de 
hygiëne en handgrepen aan de buitenkant van de bak.

past op SBH-6237260-011A

past op SBH-7344310-011A

past op SBH-6050445-011A

Door hun vormgeving zijn deze stapelbare hygiënebakken uitermate 
geschikt voor deeg. 

Bakken op deze pagina zijn 
van voor de invoering van de 
Euronorm. Hierdoor bieden ze 
een veel grotere variatie in af-
metingen. 

De bakken zijn vervaardigd uit 
levensmiddelenechte polypro-
pyleen en temperatuurbesten-
dig van –30°C tot +60°C. 

In het wit al vanaf kleine aan-
tallen leverbaar. 

Met inhouden van 3 tot 130 liter is deze serie hygiënebakken qua 
maatvoering erg uiteenlopend.

art.nr. afmetingen binnenmaten inhoud gewicht

SBH-3817065-011A 380 x 170 x 65 mm 365 x 155 x 58 mm 3 ltr. 0,3 kg

SBH-4332095-011A 430 x 320 x 95 mm 392 x 290 x 91 mm 10 ltr. 0,6 kg

SBH-5435110-011A 540 x 350 x 110 mm 515 x 325 x 100 mm 16 ltr. 1,1 kg

SBH-4841140-011A 480 x 410 x 140 mm 426 x 378 x 137 mm 20 ltr. 1,2 kg

SBH-4531200-011A 450 x 315 x 200 mm 380 x 280 x 192 mm 20 ltr. 1,1 kg

SBH-5242200-011A 520 x 420 x 200 mm 450 x 380 x 192 mm 30 ltr. 1,7 kg

SBH-6237260-011A 625 x 370 x 260 mm 560 x 330 x 252 mm 46 ltr. 2,1 kg

SBH-7444210-011A 740 x 440 x 210 mm 700 x 400 x 200 mm 56 ltr. 2,8 kg

SBH-6240300-011A 620 x 400 x 300 mm 550 x 370 x 285 mm 60 ltr. 2,7 kg

SBH-7344310-011A 730 x 440 x 310 mm 650 x 395 x 300 mm 72 ltr. 3,1 kg

SBH-6050445-011A 600 x 500 x 445 mm 535 x 450 x 430 mm 100 ltr. 4,5 kg

SBH-7444400-011A 740 x 440 x 400 mm 700 x 400 x 380 mm 100 ltr. 4,8 kg

SBH-8357355-011A 830 x 570 x 355 mm 760 x 530 x 345 mm 130 ltr. 5,6 kg
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FOOD 

STAPELBARE 
HYGIËNEBAKKEN

EURONORM
BINNENMAAT

660 x 450 x 220 mm, 50 ltr.
(600 x 400 x 210 mm binnenwerks)
gewicht 3,7 kg

660 x 450 x 410 mm, 96 ltr.
(600 x 400 x 400 mm binnenwerks)
gewicht 4,3 kg

De binnenmaten van de bak-
ken op deze pagina zijn con-
form de Euronorm zodat deze 
bakken als hygiënische ombak 
kunnen dienen voor andere 
bakken, kratten of dozen.

660 x 450 x 130 mm, 28 ltr.
(600 x 400 x 120 mm binnenwerks)
gewicht 2,3 kg

art.nr. omschrijving

SB-664513-0105-0 hygiënebak, wit

655 x 445 mm

art.nr. omschrijving

SBH-654365-
011A-0

hygiënebak, wit

art.nr. omschrijving

SBH-654383-
011A-0

hygiënebak, wit

art.nr. omschrijving

SBH-6543-D0-0A-0 deksel, wit

art.nr. omschrijving

SBH-654312-
011A-0

hygiënebak, wit

650 x 427 x 65 mm, 18 ltr.
(600 x 400 x 60 mm binnenwerks)
gewicht 1 kg

650 x 427 x 115 mm, 26 ltr.
(600 x 400 x 110 mm binnenwerks)
gewicht 1,24 kg

650 x 427 x 83 mm, 19 ltr.
(600 x 400 x 80 mm binnenwerks)
gewicht 1,22 kg

Vleesbakken in een slagerij.

past op: SBH-654365-011A-0, 
SBH-654383-011A-0, SBH-654312-011A-0

Deze levensmiddelenechte bakken zijn met name geschikt voor 
handmatig reinigen en intern transport. Voor extern vervoer raden 
wij de andere bakken uit deze catalogus aan.

Bijzonder aan deze bakken is dat de binnenmaat 600 x 400 mm is en 
dus Euronorm. Veel dozen en kratten hebben deze maat standaard 
als buitenmaat in verband met het vervoer op pallets. 

Onderstaand deksel past op 
bovenstaande bakken. 

art.nr. omschrijving

SB-664522-0105-0 hygiënebak, wit

art.nr. omschrijving

 SB-664541-0105-0 hygiënebak, wit

art.nr. omschrijving

SB-6645-D0-05-0 oplegdeksel, wit

660 x 450 mm 
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350 x 247 x 10 mm

FOOD EN 
CATERING

SNIJPLANKEN
SNIJTAFELS

970 x 560 x 315 mm

600 x 380 x 550 mm

970 x 560 x 315 mm

600 x 380 x 680 mm

980 x 605 x 15 mm

art.nr. omschrijving

GV-975631-
040J-0

mengbak op pootjes, 
wit, 100 ltr.

art.nr. omschrijving

OW0100.00 onderstel tbv spoel / 
mengbak (100 ltr.)

art.nr. omschrijving

OW0100-
4WR-1

onderstel tbv spoel / 
mengbak (100 ltr.) op 
wielen met rem

art.nr. omschrijving

GV-975631-
940J-0

spoelbak op pootjes, 
wit, 100 ltr. met uit-
loopstop

art.nr. omschrijving

OW0100-
4GWR

onderstel tbv spoel / 
mengbak (100 ltr.) op 
wielen

art.nr. omschrijving

TB-
98060515-0

Tafelblad/snijplank

Los tafelblad met gat voor het 
bereiden van voedsel. Gemaakt 
van HDPE. Past op spoel/meng-
bakken van 100 liter.

600 x 380 x 680 mm

Al onze spoel/mengbakken kunnen we voorzien van een degelijk 
onderstel en snijblad van eigen ontwerp. Heeft u al spoel/mengbak-
ken in gebruik dan doen wij graag een voorstel voor een maatwerk 
onderstel en/of snijblad. 

De spoel/mengbakken zijn van HDPE en levensmiddelengeschikt. 
Ze kunnen gebruikt worden bij temperaturen tussen -30°C tot +40°C.

Onderstaand vindt u de losse onderdelen, op de pagina hiernaast 
staan de productcombinaties. 

Zie leveringsprogramma en 
website voor ons assortiment 
hygiënische grootvolumebak-
ken. 

art.nr. omschrijving

SNIJ-35024710 snijplank met 
handgreep en 
afgeronde hoeken

Wij hebben een ruim assorti-
ment aan kunststof snijplanken 
op voorraad. Deze worden in 
elke gewenste maatvoering uit-
gevoerd en eventueel ook met 
opdruk. Voor meer informatie 
kunt u contact opnemen met 
onze afdeling verkoop. 
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1080 x 623 x 515 mm

FOOD EN 
CATERING

SNIJTAFELS

Spoel- en mengbakken bij cateraar Compass Group Belgilux.

980 x 605 x 610 mm

We maken ook mengbakken 
op maat, zoals deze voor ijsfa-
briek Glacio. 

art.nr. omschrijving

0210-OS mengbak wit, 200 ltr. 
met versterkt onder-
stel en stop, 6 wielen

art.nr. omschrijving

OWTB0100-4WR visschoonmaaktafel standaard, 100 ltr. bestaat uit: onderstel 
met wielen, 100 L meng-spoelbak, tafelblad 

art.nr. omschrijving

OWTB0100-4WR-1 visschoonmaaktafel luxe, 100 ltr. bestaat uit: onderstel met 
onderblad en met wielen, 100 L meng-spoelbak, tafelblad 

980 x 605 x 610 mm
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handschep

handschep rond

spade

handbekerschep

roerspaan

art.nr. afmetingen

SPADE-S 279 x 362 x 1107 mm

SPADE-L 347 x 410 x 1110 mm

art.nr. afmetingen

HS-SCHEP2000 175 x 190 x 150 mm

art.nr. afmetingen

HS-SCHRO2000 220 x 80 x 360 mm

art.nr. afmetingen

RS-PADSH 125 x 190 x 540 mm, met gaten

RS-PADLWH 125 x 190 x 1190 mm

RS-PADLH 125 x 190 x 1190 mm met gaten

RS-PADHG 125 x 190 x 1760 mm, met gaten

art.nr. afmetingen

HS-SCHEP250 mini handschep, 207 x 077 x 107 mm

HS-SCHEP500 kleine handschep, 250 x 110 x 150 mm

HS-SCHEP750 medium handschep, 310 x 138 x 187 mm 

HS-SCHEP1000 grote handschep, 167 x 230 x 355 mm

FOOD EN 
CATERING

TOEBEHOREN

schraper

schraper flexi

art.nr. afmetingen

SCHRAP-S 75 x 205 mm

SCHRAP-L 100 x 250 mm 

art.nr. afmetingen

SCHRAP-FLEXS 150 x 97 mm

SCHRAP-FLEXL 230 x 118 mm

Met de voedingsgeschikte 
handbekerscheppen, roerspa-
nen, schrapers en spades as-
sortiment spelen we in op de 
strenge eisen rondom hygiëne 
processen. Verschillende sys-
teemcodekleuren maken het 
mogelijk om kruisbesmetting te 
voorkomen.

Kenmerken: 
• Voedingsgeschikte 

kunststof
• Sterk en ergonomisch
• Systeemcodekleuren
• Uit 1 stuk vervaardigd
• 100% recycleerbaar
• Temperatuurbereik: van 

-30°C tot 80°C

Deze producten zijn goed te 
combineren met de hygiëne-
bakken op de vorige pagina's.
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Onze ronde kunststof manden (PE) worden vaak ingezet bij de visserij. 
Art.nr. 79-45- (in oranje en blauw) en art.nr. 79-55-2 (oranje).

FOOD EN 
CATERING

VISSERIJ

In de havens van Sesimbra en 
Setúbal in Portugal worden de 
netten en andere benodigdhe-
den van de kleinere vissers op-
geruimd in boxen van Engels. 

Onze visnettenbakken in de 
haven van Setúbal. 

Deze visbakken zijn flexibel 
te stapelen. Ook met de bin-
nenkant van de scheepsromp 
mee. Ze zijn gemaakt van hoge 
dichtheid HDPE en overleven in 
havens daardoor langer dan 
bakken van standaard materi-
aal. 

op aanvraag

We leveren diverse bakken en toebehoren voor de visserijbranche. 
Onder meer speciale transport- en opslagbakken, snijtafels, (hygië-
nische) palletboxen en manden. Een impressie hiervan geven we 
weer op deze pagina. Voor meer mogelijkheden en maatwerkoplos-
singen kunt u contact opnemen met onze afdeling verkoop. 

Stapelbare transport- en opslag-
bak met inzet zorgt ervoor dat de 
vis niet in het smeltwater ligt.

art.nr. afmetingen

SB-724813-
9101-0

725 x 485 x 130 mm
(680 x 475 x 118 mm  
binnenwerks)
gesloten bodem incl. 
afwaterende uitloop-
gaten

art.nr. afmetingen

E1PV-5 bak, 600 x 400 x 150 mm

E1PVI-0 insert, 600 x 400 mm

E1PVD-5 deksel, 600 x 400 mm

art.nr. afmetingen

79-45- mand, 45 ltr. 
ø 480 x 360 mm

79-55- mand, 55 ltr. 
ø 520 x 460 mm
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FOOD EN 
CATERING

SLAGERIJ

Stapelbare foodgrade E-line bakken bij slagerij La Boucherie in Made, 
NL.

Onze hygiëne draaistapelbakken in de praktijk, makkelijk te reinigen.

Onze palletboxen zijn van HDPE en diepvriesbestendig tot -40°C.  
Bekijk alle palletboxen online of in ons leveringsprogramma.

Hier tonen wij u praktijkvoor-
beelden uit de vleesindustrie. 
Niet alleen Eurovleeskisten 
maar bijvoorbeeld ook onze 
palletboxen en pallets zijn ge-
schikt.

Onze bakken kunnen wij ook 
produceren in een magnetisch 
detecteerbare kunststof:

Meer informatie over Euro- 
vleesbakken vindt u op onze 
website.
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FOOD EN 
CATERING

BAKKERIJ &
CHOCOLATERIE

Kunststof rekken voldoen aan 
de HACCP eisen en zijn tempe-
ratuurbestendig van -40°C tot 
90°C. Nooit meer gedoe met de 
Voedsel- en Warenautoriteit over 
houten schappen. 

Cupcake productie bij Choco-
delice. Voor chocolaterie heb-
ben we een reeks platte stapel-
bare bakken in verschillende 
afmetingen. We helpen u graag 
bij uw keuze.

Kijk op onze website of in ons 
leveringsprogramma voor meer 
informatie over kunststof rekken, 
stapelbare bakken en afvalin-
zameling. 

We hebben een 
ruim assortiment aan bakwa-
gens, dispensers en toebeho-
ren op voorraad. Zie vanaf pa-
gina 9.

Ieder land kent z'n eigen stan-
daard broodkratten. De meeste 
voeren wij uit voorraad. 

Afval weggooien zonder de 
bak aan te hoeven raken. 

Onze hygiënische pedaalem-
mers voldoen aan de HACCP 
richtlijnen. Kijk voor de voorde-
len op onze website of in ons 
leveringsprogramma.
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FOOD EN 
CATERING

REFERENTIES

Maatwerk mengbakken voor ijsfabriek Glacio NV uit België.

Automatisering in de foodsector. Hier bij Koninklijke Vezet, (hoofdleve-
rancier van Albert Heijn), één van de grootste groentenverwerkende 
bedrijven van Nederland. 

Vezet gesneden groenten opslagbak met extra dikke slijtvaste bo-
dem. Deze bak is geschikt voor transportbanden en automatische 
opslag, voor zowel koeling als diepvries.

Engels bakken bij McDonald's.

KLM Catering Services inzame-
ling van kartonnen verpakkin-
gen en glas.





www.engels.eu

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.




