
KUNSTSTOF REKKEN

Stellingen

Voorbereidings-
tafels

Boxen



Onze kunststof opslagsystemen kunnen voor zeer veel uiteenlopende 
toepassingen worden ingezet.

• duurzaam
• roestvrij, bestand tegen

zouten en zuren uit levens-
middelen

• hygiënisch en eenvoudig
schoon te maken

• voldoen aan de HACCP
eisen

• temperatuurbestendig
van –40 °C tot +90 °C

• hoog draagvermogen tot
150 kg/meter schap

• maatwerk, volledig naar
eigen wens samen te
stellen

Extra afdekplaten voor kleine 
producten: 3 mm PE, omkeer-
baar, makkelijk te verwijderen en 
te reinigen. 

Alle rekken zijn leverbaar met 
zwenkwielen: Ø 100 mm, RVS 
vork, nylon wielen, ook leverbaar 
met rem.

Bij ongelijke vloeren is het moge-
lijk de rekken van kunststof stel-
poten te voorzien.

Onze kunststof stellingen bie-
den de volgende voordelen:

Hoekverbindingen. Groot plus-
punt is dat de hoek vrij blijft van 
een extra steunpilaar. Extra op-
slagruimte, zonder verlies van 
draagvermogen.

Wij houden standaard een aantal basisconfiguraties van Euronorm 
rekken op voorraad aangezien Euronorm bakken/kratten het mees-
te gebruikt worden binnen de branche en dus veel voorkomen in 
ons productprogramma.

art.nr. omschrijving

P1200-8 vloermat, roodbruin 
1200 x 600 x 50 mm

P600-8 vloermat, roodbruin 
600 x 600 x 50 mm

P600HOEK-8 hoekstuk, roodbruin

P600SCH-8 schuine zijde, rood-
bruin

Door de duurzame en hygiëni-
sche eigenschappen van het 
systeem is het zowel populair 
in de voedingsmiddelenindus-
trie, zorg- als in de recreatie-
sector. 

Eenvoudig te monteren, te ver-
plaatsen en uit te breiden.

Opzetstuk ter ondersteuning pro-
ducten op bovenste schap.
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Standaard zijn onderstaande basisconfiguraties op voorraad:

art.nr. afmetingen bxdxh omschrijving

R5100401235 1000 x 400 x 1770 mm 400 mm diep 
5 schappen 
tussenruimte 350 mm 
onderruimte 120 mm

R5150401235 1500 x 400 x 1770 mm

R5200401235 2000 x 400 x 1770 mm

R5100501235 1000 x 500 x 1770 mm 500 mm diep 
5 schappen 
tussenruimte 350 mm 
onderruimte 120 mm

R5150501235 1500 x 500 x 1770 mm

R5200501235 2000 x 500 x 1770 mm

R5100601235 1000 x 600 x 1770 mm 600 mm diep 
5 schappen 
tussenruimte 350 mm 
onderruimte 120 mm

R5150601235 1500 x 600 x 1770 mm

R5200601235 2000 x 600 x 1770 mm

4 schappen

Tussenruimte (mm) Hoogte (mm) 
onderruimte is 120 mm

250 1070

300 1220

350 1370

400 1520

450 1670

500 1820

5 schappen

Tussenruimte (mm) Hoogte (mm) 
onderruimte is 120 mm

250 1370

300 1570

350 1770

400 1970

450 2170

500 2370

• te voorzien van 4, 5 of 6 schappen
• diepte schappen : 300, 400, 500 of 600 mm
• breedte rekken : 1000, 1200, 1500, 1800, 2000, 2200 en 2400 mm

6 schappen

Tussenruimte (mm) Hoogte (mm) 
onderruimte is 120 mm

150 1670

300 1920

350 2170

Voor andere toepassingen, 
configuraties en maatwerk 
kunt u contact met ons opne-
men om samen tot de meest 
efficiënte oplossing te komen.

art.nr. omschrijving

RVT2-4-64120-I0C Voorbereidingstafel (1000 x 660 x 920 mm) 

Links: gastrorekken met roosters of gastrobakken. Rechts: verplaats-
bare voorbereidingstafel met 8 bakken (600 x 400 x 120 mm).

Verplaatsbare voorbereidings-
tafel. Door een kunststof blad 
op de ideale werkhoogte aan 
te brengen, ontstaat een han-
dige voorbereidingstafel met 
alle te verwerken producten 
direct bij de hand. 

Gastro rekken worden compleet met roosters geleverd. De kunststof 
roosters zijn voorzien van ventilatie-openingen die de luchtcirculatie 
bevorderen. Daarnaast bieden ze voldoende draagvlak voor de 
kleinere producten. Wanneer de roosters uitgenomen worden, ont-
staat de mogelijkheid om gastronormbakken te plaatsen.
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Voorraadproduct, binnen 1 
werkdag verzendgereed.
Levertijd 1 à 2 weken. 
Leverbaar na overleg. 

Legenda
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Flexbeams in een zwembad.

Kunststof rekken in gebruik 
voor ingrediënten en voorbe-
reidingen in een grootkeuken.

Opslag van speelgoed in een zwembad.

Voor tijdelijke opslag van boeketten in crematoria.
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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.




