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LEKKEN 
VOORKOMEN

ABSORPTIE-
MIDDELEN De kleur toont de toepassing: rood voor binnen, geel voor buiten, als 

u de olie en niet het regenwater wilt verwijderen.

660 ltr. emergency spillkits, verrijdbaar. Rood voor alle vloeistoffen, 
geel alleen voor koolwaterstoffen zoals smeerolie, benzine of diesel.

Niet onder ieder lek staat een 
opvangbak. Machines verlie
zen olie, in een laboratorium 
breekt iets, een afsluiter drupt 
of een vat valt kapot.Dan moet 
er ingegrepen worden om er
ger te voorkomen: slangen 
leggen rond de plas om die 
in te dammen en de vervuiling 
absorberen met doeken of kus
sens.

Absorptiemateriaal voor kool-
waterstoffen (olie, diesel, etc.) 
drijft op water en neemt alleen 
de verontreiniging op.

De situatie bepaalt het absorp
tiemiddel: grijs voor alle vloei
stoffen, wit voor olie drijvend 
op een natte straat.

Slangen dammen de lekkage 
in, doeken nemen de vloeistof 
op.

Absorptiemateriaal dat zich 
volgezogen heeft gaat in de 
meegeleverde extra sterke af
valzakken naar de verwerker. 

Absorptiekits in drie maten, 100, 170 en 330 ltr. Toepassing bijvoorbeeld 
in hangaars of chemiemagazijnen.

“grijze inhoud voor 
universeel gebruik”

“witte inhoud alleen 
voor koolwater stoffen”

Natuurlijk is voorkomen beter dan genezen. Maar als er ondanks alle 
goede zorgen toch milieugevaarlijke stoffen lekken, dan kunt u er 
maar beter op voorbereid zijn!

art.nr. inhoud afmetingen omschrijving

AB100U 100 ltr. 750 x 650 x 420 mm universeel gebruik, rood

AB170U 170 ltr. 1030 x 630 x 690 mm universeel gebruik, geel

AB330U 330 ltr. 1255 x 750 x 850 mm universeel gebruik, geel

AB100K 100 ltr. 750 x 650 x 420 mm universeel gebruik, rood

AB170K 170 ltr. 1030 x 630 x 690 mm koolwaterstoffen, geel

AB330K 330 ltr. 1255 x 750 x 850 mm koolwaterstoffen, geel

art.nr. inhoud afmetingen omschrijving

AB660U 660 ltr. 1210 x 765 x 1210 mm universeel gebruik, rood

AB660K 660 ltr. 1210 x 765 x 1210 mm alleen koolwaterstoffen, geel

art.nr. omschrijving

ABPVC24 600 x 600 mm, rioolafdichting

Absorptiekits bestaan uit een strooikist met slangen, doeken, kussen, 
vuilniszakken en rubberen handschoenen. Aantallen en maten zijn 
verschillend per artikelnummer, voor meer informatie bezoek onze 
webshop of neem contact op met onze afdeling Verkoop.



3tel. 040 - 26 29 222  contact@engels.eu  tel. 011 - 81 50 50  post@engels.eu

LEKKEN 
VOORKOMEN

ABSORPTIE-
MIDDELEN

De vormen van onze absorptiemiddelen hebben hun functie: 
slangen leg je rond een verontreiniging, doeken zijn bedoeld voor 
verspreide vervuiling, kussens voor het opnemen van volumes zoals 
onder een lek of in een kuil. Onze witte Ø200 slangen voor koolwa-
terstoffen zijn zelfs koppelbaar met musketonhaken om drijvend op 
water een olievlek in te dammen.

Universele absorptiemiddelen, geschikt voor alle vloeistoffen zoals zu-
ren, logen, olie en benzine, herkenbaar aan hun grijze kleur.

Absorptiemiddelen, speciaal voor koolwaterstoffen, zoals olie, ben-
zine en diesel.

Voor kleinschalige toepas
singen leveren we standaard 
sets, hieronder vindt u twee 
voorbeelden. Maar of het nu 
gaat om garages, hangars, ma
gazijnen of schepen, we stellen 
graag met u een optimale “ca
lamiteitenset” samen. En we 
hopen dat u hem nooit nodig 
heeft! Want uit eindelijk willen 
we toch allemaal een gezonde 
schonere wereld, of niet?

Labo-kit universeel. 
Inhoud: handschoenen, 15 
doeken 410 x 460 mm, 4 slan-
gen Ø80 x 1220 mm

ADR-kit, voor op vrachtwagens.
Inhoud: handschoenen, 10 
doeken 410 x 460 mm, 2 slan-
gen Ø80 x 1220 mm, 4 kussens 
250 x 250 mm.

geschikt voor alle vloeistoffen

alleen koolwaterstoffen

art.nr. omschrijving

ABADRK 400 x 300 x 325 mm, cap. 51 
ltr. voor koolwaterstoffen

ABADRU 400 x 300 x 325 mm, cap. 51 
ltr. universeel

art.nr. omschrijving

ABLABOU  600 x 400 x 220 mm, 67,5 ltr.

art.nr. koolwaterstoffen, verpakt per tot. capaciteit

ABSPC810 slang ø200 x 3000 mm - 4 stuks 269 ltr./ doos

ABSPC510 slang ø120 x 3000 mm - 4 stuks 135 ltr./ doos

ABOP100 doek 410 x 460 mm - 100 stuks 100 ltr./ doos

ABOIL1818 kussen 460 x 460 mm - 16 stuks 125 ltr./ doos

ABOIL99 kussen 250 x 250 mm - 40 stuks 112 ltr./ doos

art.nr. koolwaterstoffen, verpakt per tot. capaciteit

ABAW412 slang ø80 x 1220 mm - 40 stuks 228 ltr./ doos

ABMRO100 doek 410 x 460 mm - 100 stuks 100 ltr./ doos

ABAW99 kussen 250 x 250 mm - 40 stuks 112 ltr./ doos

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

Legenda
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VLOEREN

Werken met vloeistoffen, droge voeten houden en bodem / milieu 
beschermen, daar gaat het hier om. Modulaire units van 1,5 en 0,75 
m² met afmetingen aangepast aan 200 ltr. vaten vormen samen een 
stabiele en veilige werkvloer. Ze zijn belastbaar tot 666 kilo per m².

Gemakkelijker vaten uw werk-
vloer oprijden.

Met RVS verbindingsprofielen 
koppelt u uw vloerunits tot één 
geheel.

Vatensteun voor een 60 liter 
vat en opvangbak, art. nr. LB 
PFCP 60.

art.nr. afmetingen

LB SFA1 60 515 x 390 x 390 mm

Gemorste vloeistoffen leiden 
tot glibberige vloeren en tot 
een onveilige werkomgeving. 
De producten van Engels staan 
in dienst van logistiek en een 
beter milieu: daarom bieden 
wij u een breed assortiment 
lekpreventie middelen: lekbak
ken, vloeren en absorberend 
materiaal.

art.nr. afmetingen

LB C JOINT 1195 x 40 x 35 mm

art.nr. afmetingen

LB RAPFR  775 x 580 x 115 mm

LB RAMPE 1200 x 800 x 150 mm

*De belastbaarheid getoond in het kader bij de bakken is gemeten bij een gelijkmatige verdeling.

art.nr. omschrijving

LB PFRP ECO240 kunststof rooster

710 x 665 x 115 mm, 35 ltr.
belastbaar tot 400 kg*

1245 x 1245 x 115 mm, 120 ltr. 
belastbaar tot 1100 kg*

1280 x 1230 x 150 mm, 180 ltr. 
belastbaar tot 1000 kg*

1610 x 1270 x 150 mm, 240 ltr. 
belastbaar tot 2000 kg*

1245 x 625 x 115 mm, 60 ltr. 
belastbaar tot 600 kg*

990 x 645 x 345 mm, 200 ltr. 
belastbaar tot 250 kg*

1220 x 660 x 150 mm, 80 ltr. 
belastbaar tot 600 kg*

1270 x 825 x 150 mm, 120 ltr. 
belastbaar tot 1000 kg*

art.nr. omschrijving

LB PFRP ECO80 kunststof rooster

art.nr. omschrijving

LB PFRP ECO120 kunststof rooster

art.nr. omschrijving

LB PFCP 60 kunststof rooster

LB PFCG 60 gegalvaniseerd rooster

art.nr. omschrijving

LB PFCP 35 kunststof rooster

art.nr. omschrijving

LB PFCP 200 kunststof rooster

art.nr. omschrijving

LB PFCP 120 kunststof rooster

LB PFCG 120 gegalvaniseerd rooster

art.nr. omschrijving

LB PFRP ECO180 kunststof rooster
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STELLING- 
EN LEKBAKKEN

1380 x 1280 x 1000 mm, 1050 ltr.  
belastbaar tot 1500 kg
nestbaar

1280 x 1280 x 485 mm,  450 ltr. 
belastbaar tot 900 kg
(indien gelijkmatig verdeeld)

De hieronder afgebeelde lekbakken passen perfect binnen de 
E-line filosofie (Economisch, Efficiënt, Ecologisch) Ze beantwoorden
aan de groeiende vraag van onze klanten. Duurzaam vervaardigd
van gerecycleerde polyethyleen en volledig beschermd tegen
UV-straling. Hierdoor gaan ze een leven lang mee. Ze besparen
opslag- en transportkosten dankzij nestbaarheid.

Nestbaar voor economisch transport en opslag.

1265 x 700 x 495 mm, 220 ltr.  
belastbaar tot 500 kg
(indien gelijkmatig verdeeld)

925 x 755 x 555 mm, 225 ltr.  
belastbaar tot 500 kg
(indien gelijkmatig verdeeld)

Een uit plaatwerk gelaste lek-
bak rustend op de liggers van 
een palletstelling. Inhoud en 
afmeting flexibel aan te pas-
sen aan de stelling die u ge-
bruikt. Zonder ruimteverlies, 
hierdoor kunt u specifiek die 
schappen voorzien van lekbe-
veiliging waarop vloeistoffen 
worden geplaatst. Zonder dat 
u uw gehele magazijn vloei-
stofdicht hoeft te bouwen.

We maken ook lekbakken op 
maat, bijvoorbeeld voor in een 
opslagrek of opslagkast. Hier
onder ziet u een voorbeeld van 
een maatwerk stellinglekbak.

art.nr. omschrijving

LB BRCECOP 
450

genest 10 per stapel 
(2,4 m hoog)

art.nr. omschrijving

LB BRCECOP 
220

genest 20 per stapel 
(2,4 m hoog)

art.nr. omschrijving

LB BRCECOP 
225

genest 20 per stapel 
(2,4 m hoog)

art.nr. omschrijving

LB BRCECOP 
1100

genest 7 per stapel 
(2,4 m hoog)

Voorraadproduct, binnen 1 
werkdag verzendgereed.
Leverbaar na overleg. 

Legenda
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VOOR ÉÉN OF
TWEE VATEN

Drager voor één 200 ltr. vat.

Biedt samen met onze 270 ltr. 
opvangbak, art. nr. LB BRLG 
270 een ARBOtechnisch per
fecte situatie. Milieuveilig wer
ken zonder bukken.

Vatensteun 2 x 60 ltr. vaten, 
stapelbaar tot max. 4 vaten.

art.nr. afmetingen

LB SFA1 220 790 x 580 x 590 mm

Vatensteun 2 x 200 ltr. vaten, 
stapelbaar tot max. 4 vaten.

art.nr. afmetingen

LB SFG2 60 840 x 385 x 315 mm

We houden een ruime voorraad.

810 x 640 x 230 mm, 70 ltr. 
belastbaar tot 100 kg

1270 x 705 x 540 mm, 270 ltr. 
belastbaar tot 600 kg

1310 x 910 x 380 mm, 240 ltr. 
belastbaar tot 600 kg

810 x 640 x 340 mm, 70 ltr. 
belastbaar tot 100 kg

1250 x 1250 x 240 mm, 220 ltr .
belastbaar tot 1100 kg

925 x 755 x 555 mm, 225 ltr.
belastbaar tot 300 kg

art.nr. afmetingen

LB SFA2 220 1245 x 580 x 380 mm

art.nr. omschrijving

LB BRLP 70230 kunststof rooster

art.nr. omschrijving

LB BRLP 70 kunststof rooster

art.nr. omschrijving

LB BRCP 200 kunststof rooster

LB BRCG 200 gegalvaniseerd rooster

art.nr. omschrijving

LB BRLP 225 kunststof rooster

LB BRLG 225 gegalvaniseerd rooster

art.nr. omschrijving

LB BRLP 240 kunststof rooster

LB BRL 240 gegalvaniseerd rooster

art.nr. omschrijving

LB BRLP 270 kunststof rooster

LB BRLG 270 gegalvaniseerd rooster
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LEKBAKKEN VOOR 
VIER VATEN

1290 x 1290 x 705 mm, 880 ltr. 
belastbaar tot 1500 kg
(indien gelijkmatig verdeeld)

1250 x 1250 x 475 mm, 450 ltr. 
belastbaar tot 1100 kg
(indien gelijkmatig verdeeld)

2410 x 700 x 330 mm, 450 ltr. 
belastbaar tot 1100 kg (indien gelijkmatig verdeeld)

Lekbakken, uitvoeringen voor 4 vaten. Leeg met een heftruck te ver-
plaatsen. Getest door de UVL.

Afhankelijk van gevraagde ma
ten en toepassing bieden wij 
u maatwerk of lekbakken uit
voorraad. Veel goedkoper dan
verbouwen om vloeistofdichte
vloeren te realiseren!

Opening voor leegpompen.

..of zonder rooster.

art.nr. omschrijving

LB CBP kunststof rooster

art.nr. omschrijving

LB CBG gegalvaniseerd rooster

art.nr. omschrijving

LB BRLP 450 kunststof rooster

LB BRLG 450 gegalvaniseerd rooster 

art.nr. omschrijving

LB BRCP 450 kunststof rooster

LB BRCG 450 gegalvaniseerd rooster

art.nr. omschrijving

LB MRP 880 kunststof rooster

LB MRG 880 gegalvaniseerd rooster

Met rooster (apart bestellen)...

Platformen leveren we ook in ecoversie. 
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LEKBAKKEN
VOOR IBC'S

Schuine IBC-steun voor volle-
dig aftappen.

Op de MRP SOUT 1100 is de 
afvul-unit geïntegreerd in de 
bak.

Afvul-unit.

Mogelijkheden: een brede lage opvangbak (voor 1 of 2 IBC’s) voor 
maximale veiligheid en gebruiksgemak, of een smallere hoge voor 
gebruik in kleine ruimtes.

1300 x 1300 x 900 mm, 1200 ltr. 
belastbaar tot 2000 kg

1740 x 1450 x 600 mm, 1000 ltr.  
belastbaar tot 2000 kg 

1830 x 1830 x 640 mm, 1500 ltr. 
belastbaar tot 2000 kg

2490 x 1290 x 475 mm, 1050 ltr. 
belastbaar tot 3500 kg

Ideaal in bijvoorbeeld garages. No-nonsense oplossing.

art.nr. omschrijving

LB MRP 1000 kunststof rooster

LB MRG 1000 gegalvaniseerd rooster

art.nr. omschrijving

LB MRP BI kunststof rooster

LB MRG BI gegalvaniseerd rooster

art.nr. omschrijving

LB MRP 1200 kunststof rooster

LB MRG 1200 gegalvaniseerd rooster

art.nr. omschrijving

LB MRP 1500 kunststof rooster

LB MRG 1500 gegalvaniseerd rooster

art.nr. afmetingen

LB RECEP  630 x 575 x 475 mm

art.nr. afmetingen

LB REHAU 1 1200 x 1200 x 405 mm

art.nr. afmetingen

LB MRP SOUT 
1100

1700 x 1300 x 940 mm
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OPSLAGKASTEN

art.nr. buitenafmetingen omschrijving

LBC.GM 1 1500 x 1040 x 1900 mm opslageenheid inclusief geplastificeerd rooster, 
opvangcapaciteit 280 ltr.

1500 x 1040 x 1900 mm, 280 ltr.
(1300 x 910 x 1400 mm binnenwerks)

art.nr. buitenafmetingen omschrijving

LBA.GM 1 990 x 500 x 1660 mm opslageenheid met 3 schappen

LBA.GM 1BA 990 x 500 x 1835 mm opslageenheid met 3 schappen en opvangbak. 
opvangcapaciteit 50 ltr.

990 x 500 x 1660(1835) mm (met opvangbak 50 ltr.)
(820 x 440 x 1490 mm binnenwerks)

art.nr. buitenafmetingen omschrijving

LBC.GM 11000 1500 x 1500 x 2150 mm opslageenheid inclusief geplastificeerd rooster, 
opvangcapaciteit 1000 ltr.

Rek voor milieuonvriendelijke 
stoffen geschikt voor lekbak-
ken: LB PF100, LB PFCP100, LB 
PF200, LB PFCP200.

art.nr. afmetingen

LB STELLING 1010 x 670 x 2000 mm

art.nr. afmetingen

LB PFCP200 990 x 645 x 345 mm, 200 ltr.

art.nr. afmetingen

LB PFCP100 990 x 645 x 145 mm, 100 ltr.
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MAATWERK
OPVANGBAKKEN

Omwille van ons milieu en uw 
budget bieden wij u een breed 
en strak geprijsd programma 
lekpreventieproducten.

Uit plaatmateriaal gelaste lek-
bak, materiaal HDPE of PP af-
hankelijk van uw toepassing; 
wij informeren u graag welk 
materiaal het meest geschikt 
is. tevens staat er een chemi-
caliën bestendigheidstabel op 
onze website: www.engels.eu.

Polyester maatwerk; niet al-
leen buitenmaten zijn variabel, 
maar ook indelingen en door-
voeren; de groene bak is bij-
voorbeeld een accu-afvul tray.

Lekbakken, passend gemaakt voor de rekken in dit palletmagazijn.

Afhankelijk van gevraagde maten en toepassingen bieden wij u 
maatwerk of lekbakken uit voorraad. U kunt kiezen uit onderstaande 
mogelijkheden:
• Maatwerk lekbakken gelast uit kunststof plaatmateriaal. Perfect

voor grote oppervlaktes en lage zijkanten. Zie foto’s hierboven
en hiernaast. Veel goedkoper dan verbouwen om vloeistof-
dichte vloeren te realiseren!

• Maatwerk lekbakken uit polyester, voor grotere volumes en ster-
kere zijwanden. Zie voorbeelden rechtsonder.

• Simpele, no-nonsense lekbakken voor kleinschalige opslag.
• “State of the art” industriële lekbakken en toebehoren voor vaten

en IBC’s zoals trechters, roostervloeren, kasten, vatensteunen en
dergelijke.

Lekbakken uit rotatiegegoten kunststof; no-nonsense serie.

Simpele sterke bakken uit soepele, onbreekbare kunststof. Passend 
in de dagelijkse praktijk van kleinschalige opslag.

Op maat gemaakt. 

art.nr. inhoud afmetingen omschrijving

902541 205 ltr. 1200 x 800 x 250 mm lekbak, passend op euronorm pallet

902542 205 ltr. 1200 x 800 x 250 mm als hierboven, maar met rooster, draagt 400 kg

90254560 560 ltr. 1350 x 1350 x 350 mm 4 vaten lekbak



art.nr. inhoud afmeting lxbxh omschrijving

903293 100 ltr. 680 x 750 x 420 mm zand-zout kist, rood

903296 180 ltr. 1000 x 600 x 650 mm zand-zout kist, geel met groene deksel

9032912 330 ltr. 1260 x 700 x 760 mm zand-zout kist, geel met groene deksel

90329SHOVEL n.v.t. schep voor zand-zout kist, rood

ZZTEKST n.v.t. hoogte 80 mm kleefletters, zwart, per woord

Door hun constructie en vormgeving zijn deze rotatiegegoten bak-
ken bij uitstek geschikt voor buitengebruik. Ze zijn vervaardigd van 
weerbestendig, taai lineair HDPE. De dubbelwandige deksels gaan 
condensvorming tegen.

Veiligheid
Veilig vervoeren betekent ook 
slippen voorkomen. Plaats 
daarom zandzoutbakken in de 
buurt van laad en losdeuren, 
zeker als er gevaarlijke stoffen 
gehandeld worden!

Extra optie bij de rotatiege-
goten strooizoutbakken: RVS 
overval sluiting. Afsluiten in de 
zomer voorkomt misbruik.

art.nr. inhoud afmeting lxbxh omschrijving

ZANDZOUT210 210 ltr. 790 x 605 x 775 mm zand-zout kist, groen met oranje 
deksel

ZANDZOUT400 400 ltr. 950 x 700 x 900 mm zand-zout kist, groen met oranje 
deksel

optioneel: metalen uitschepopening (zie bovenstaande afbeelding).

Strooizoutbakken, weerbestendig, druipwaterdicht.

Spuitgegoten strooikisten uit HDPE en vorstbestendig tot -40°C. 
Optioneel te voorzien van uitschep-opening. 

Zand-zout strooikisten op poten, eenvoudig te verplaatsen.
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ZAND-ZOUT
KISTEN

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.




