
AFVAL SCHEIDEN LOONT

Meer-fractie 
afvalbakken

Creëer uw eigen  
afvalstation

ALLES VOOR DE FACILITAIRE DIENSTVERLENING

Afvalcontainers



ENGELS GROUP

HISTORIE &
VESTIGINGEN

De oprichting van ons bedrijf.
 
We leveren de eerste milieu-
boxen in Nederland, Noorwe-
gen, Zweden en Duitsland. 

Opening Belgische vestiging. 

We leveren 80.000 kunststof 
bakken en 2,4 miljoen ‘blisters’ 
voor verdeling van de Euro. 

Engels Manutention & Environne-
ment SARL (FR) wordt gestart.

Opening Engels Portugal. 

HLC Milieuservice wordt deel 
van de Engels Groep. 

Opening Engels Duitsland, 
speciaal voor productie van 
ondergrondse containers. 

Engels Logistics neemt Norah 
Plastics over en samen 
betrekken ze een bedrijfspand 
met een dak vol zonnecellen,  
10.000 m2  magazijn en ruime 
productieafdeling van 1200 m2. 

Ons hoofdkantoor verhuist naar 
een nieuw energieneutraal 
bedrijfspand met 7000 m2 
magazijn en 2000 m2 productie. 
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Engels Logistiek BV 

Engels Logistics NV 

Engels Behältertechnik GmbH

Engels Manutention et Environnement SARL

Engels Logística e Ambiente, Lda
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AFVALSCHEIDEN

INZAMELKORVEN

Onze design korven zijn 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 ING-
Bank. Optioneel kan de korf bedrukt worden.

Inzamelkorven zijn bedoeld 
voor het inzamelen van glas 
en papier, zowel thuis als op 
het werk. Gestapeld nemen ze 
weinig ruimte in en ze staan 
strak langs het bureau. 

art.nr. omschrijving prijs 
p.st.

staffel-
prijs p.st.

PS-325P.50 490 x 300 x 385 mm, 32 liter 
Met geperforeerd wanden, blauw

€ 7,80 € 7,05 
v.a. 12 st.

PS-325G-1.90 490 x 300 x 385 mm, 32 liter, zwart 
Dicht zonder inwerpopening

€ 9,05 € 8,20 
v.a. 12 st.

Optie: bedrukbaar oppervlak 
aan de voorzijde.

Optie: gehard stalen hengsel 
met kunststof greep, verzinkt en 
gelakt.

Op iedere werkplek ontstaat afval, zo ook bij uw 
bedrijf. Het scheiden van afval is beter voor het 
milieu. Maar wist u ook dat het scheiden van 
afval kosten bespaart? Restafval moet verbrand 
worden en dat is slecht voor het milieu. Om de 
productie van restafval te ontmoedigen heeft de 
overheid deze afvalstroom duurder gemaakt. Hoe 
minder restafval, hoe lager dus de kosten. Uw 
afval scheiden kan dus lonen. Wij kunnen door 
onze jarenlange ervaring en kennis, producten 
aanbieden om uw afvalstroom in goede banen te 
leiden. 

 
INLEIDING

PAPIER

SPECIALE ACTIE - OP = OP
Een aantal inzamelkorven 
gaan uit ons assortiment. 

Bestel nu het nog kan! 

art.nr. omschrijving prijs 
p.st.

staffel-
prijs p.st.

PS-325P.10 Inwerpopening, geel, geperforeerd € 6,80 € 6,00 v.a. 12 st.

PS-325P.60 Inwerpopening, groen, 
geperforeerd

€ 6,80 € 6,00 v.a. 12 st.

PS-325P.70 Inwerpopening, grijs, geperforeerd € 6,80 € 6,00 v.a. 12 st

PS-325G.50 Inwerpopening, blauw € 7,95 € 6,85 v.a. 12 st

PS-325G.90 Inwerpopening zwart € 7,95 € 6,85 v.a. 12 st

PS-325P-1.50 Blauw, geperforeerd € 6,75 € 5,95 v.a. 12 st

PS-325P-1.60 Groen, geperforeerd € 6,75 € 5,95 v.a. 12 st

PS-325P-1.90 Zwart, geperforeerd € 6,75 € 5,95 v.a. 12 st
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AFVALSCHEIDEN

AFVALBAKKEN

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

art.nr. omschrijving prijs 
p.st.

 SO-1230 410 x 400 x 435, 30 liter € 54,70

 SO-1245 410 x 400 x 600, 45 liter € 71,40

 SO-1270 495 x 412 x 673, 70 liter € 96,00

 SO-1290 500 x 412 x 820, 90 liter € 126,15

Deze serie afvalbakken zijn speciaal in het assortiment 
opgenomen om te kunnen voldoen aan eisen die gesteld 
worden aan het werken conform de HACCP regelgeving.

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. 

art.nr. omschrijving prijs
p.st.

PS-95805 430 x 370 x 730 mm, 
60 liter  
Pedaalemmer in alle 
hierboven afgebeelde 
kleurvariaties

  € 41,00

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 diverse fraaie en zeer betaalbare afvalbakken 
waarmee u uw afvalstroom kunt regelen.

Ecosort afvalstation

Sterke, ruimte-efficiënte afvalbak van 60 of 70 liter op nog 
geen 0,20 m² vloer. Optioneel: zakhouder voor vastklemmen 
van de vuilniszak. 

Zakhouder

art.nr. omschrijving prijs p.st.

  80178-ECOMIDI.7 590 x 275 x 635 mm, 58,5 liter, Ecosort 
afvalbak

€ 30,90

80178-ECOMAXI.7 590 x 275 x 750 mm, 70 liter, Ecosort 
afvalbak

€ 33,70

 80178-E-TROLLEY 415 x 660 x 310 mm, Ecosort Trolley € 137,75

590 x 275 x 635 
60 ltr.

590 x 275 x 750 
mm, 70 ltr.

Bekerhouder

De Ecosort biedt vele 
mogelijkheden door de 
verschillende deksels. Alle 
deksels passen op zowel de Midi 
als de Maxi uitvoering.
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Zakhouder

Bekerhouder

AFVALSCHEIDEN

 
ECOMODULE

1

2

3

4

1 Module 400 x 300 x 350 mm 
voor 2 emmers of zakken/
zakkenklemmen met of zonder 
schakelbare zijden.

2 Module 400 x 300 x 350 mm 
met kantelbak (gladde of 
schakelbare zijden).

3 Afneembaar scharnierdeksel 
300 x 200 mm. Deksel 
voorkomt hinderlijke geurtjes.

4 Emmer 18 liter met kunststof 
hengsel.

Bij eco-modules bepaal je zelf welke volumes en 
fracties je wilt scheiden, zodat voor iedere werkplek 
de optimale afvalbak samengesteld kan worden. 
Elke module bestaat uit elementen van 18 en 40 liter 
die, naar gelang de behoeften, 
kunnen worden gemonteerd in 
de hoogte of de breedte.

art.nr. omschrijving prijs p.st.

902-OFFICE+.997 400 x 300 x 350 mm
Kantoormodule 2 afvalfracties

€ 40,35

902-QUATROM.9777 400 x 300 x 1050 mm
Kantoormodule 4 afvalfracties

€ 100,10

art.nr. omschrijving prijs p.st.

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

€ 132,90

 90200-301 145 x 95 x 160 mm  
Opvangbakje voor bio-afval of 
koffiebekers

€ 2,80

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

Stickers zijn lever baar in wit en 
zwart, en in 4 talen.
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art.nr. omschrijving prijs p.st.

PB-1080-GRY 460 x 320 x 580 mm, kunststof afvalbak, 
60 liter

€ 40,15

PB-1090-GRY 460 x 320 x 762 mm, kunststof afvalbak, 
80 liter

€ 58,05

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

€ 15,55

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

€ 15,55

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

€ 15,55

PB-1011-GRY-LID 455 x 330 x 65 mm, dicht deksel, vlak € 22,25

PB-1012-GRN-LID 455 x 330 x 65 mm, deksel met 
glasinworp, vlak

€ 22,25

AFVALSCHEIDEN

 
AFVALBAKKEN

Een scharnieren zakkenklem is 
optioneel beschikbaar.

Sinds kort hebben wij vlakke 
deksels met nog meer 
mogelijkheden: mix & match. 
Losse frames verkrijgbaar in 
10 kleuren, te combineren 
met inklikbaar onderdeel en 
beschikbaar in 4 verschillende 
inwerpopeningen (rechthoek, 
rond, sleuf of draaiend). 

Bij ieder frame wordt een 
stickervel meegeleverd.

Deze hoge afvalbakken zijn verkrijgbaar in 60 liter 
en 80 liter, 6 kleuren en ze zijn onderling perfect 
nestbaar. De handgrepen maken het ledigen en 
verplaatsen makkelijker.
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AFVALSCHEIDEN

MODULAIRE  
AFVALSTATIONS

Voor scheiding van afval 
op bijvoorbeeld scholen 
en kantoren, is het multi-
fractiemeubel perfect. 

Wij zetten de voornaamste 
voordelen voor u op een rijtje:
• Ergonomisch model, zeer 

licht in gewicht.
• Gemakkelijk verplaatsbaar.
• Makkelijk schoon te maken.
• Schokbestendig.
• Goede prijs-kwaliteit 

verhouding.

Zelf samenstellen? U kiest:
• Het aantal fracties.
• Kleuren van inserts.
• Afwerking van de ombouw.
• Zonder/met los deksel voor 

de inworp restafval.

Elke fractie heeft een eigen 
afvalbak geschikt voor 50 liter. 

De plaat aan de voorzijde is ook verkrijgbaar in 
houtlook.

Met het multi- fractiemeubel biedt Engels een 
goedkope oplossing voor het scheiden van 
afval. Het sorteermeubel is volledig gemaakt uit 
polyethyleen en beschikbaar in 2, 3 en 4-fracties. 
Het is een voorraadproduct dat u geheel kunt 
personaliseren.

art.nr. omschrijving prijs p.st.

 AM-2F-RP 750 x 400 x 800 2-fractie afvalscheidingsmeubel 
restafval en papier, 50 liter per fractie, aluminium

€ 219,00

 AM-3F-RPP 1125 x 400 x 800 3-fractie afvalscheidingsmeubel 
restafval, papier en pmd, 50 liter per fractie, 
aluminium

€ 293,00

 AM-4F-RPPG 1500 x 400 x 800 4-fractie afvalscheidingsmeubel 
restafval, papier, pmd en glas 50 liter per fractie, 
aluminium

€ 375,00

Bij bestellen a.u.b. afvalstromen benoemen. 

Optioneel kan het afvalstation voorzien 
worden van zwenkwielen

Per afvalfractie een unieke 
inwerpopening en kleur

Optioneel kan er een sticker 
geplaatst worden van uw logo
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AFVALSCHEIDEN

MODULAIRE  
AFVALSTATIONS

art.nr. omschrijving prijs p.st. 

EN-7775693 1115 x 520 x 739 mm, 3 fractie meubel op 
poten, met deuren, kunststof bovenblad, 
met 60 liter afvalbakken

€ 945,00

EN-7775728 1480 x 520 x 850 mm, 4 fractie meubel op 
sokkel, met deuren, losse covers, met 80 
liter afvalbakken

€ 1385,00

Bij bestellen a.u.b. afvalstromen benoemen. 

Onze modulaire afvalstations 
komen uit eigen productie. 
Deze kunt u geheel zelf 
samenstellen of kiezen uit de 
getoonde samenstellingen. 

Zelf samenstellen? U kiest:
• Het aantal fracties.
• Het afvalvolume (60 of 80 

liter).
• Een topblad of losse cover.
• De deuren en achterwand: 

recyle, melkwit of 
transparant.

• Op sokkel, pootjes of 
wielen.

• Afvalbakken of afvalzakken 
in een zakhouder.

Meer informatie vindt u online 
op www.engelslogistiek.nl/
afvalbakken 

Voor maximale flexibiliteit kiest 
u losse units met elk hun eigen 
cover in de kleur van de fracties.

Voor maximale stevigheid kiest 
u een bovenblad bestaande uit 
één stuk met inwerpopeningen.

art.nr. omschrijving prijs p.st.

EN-7775747-
ZD

1115 x 520 x 847 mm, 3 fractie meubel op 
wielen (Ø125 mm), zonder deuren, met 
afvalbakken van 60 liter

€ 899,00

Bij bestellen a.u.b. afvalstromen benoemen. 

art.nr. omschrijving prijs p.st.

EN-7775687 750 x 520 x 676 mm, 2-fractie meubel op 
sokkel, 60 liter units, transparante inwerp- 
openingen en afvalzakken

€ 670,00

Bij bestellen a.u.b. afvalstromen benoemen. 

Vigipirate anti-terreur  
samenstelling
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art.nr. omschrijving prijs p.st. 

EN-7775693 1115 x 520 x 739 mm, 3 fractie meubel op 
poten, met deuren, kunststof bovenblad, 
met 60 liter afvalbakken

€ 945,00

EN-7775728 1480 x 520 x 850 mm, 4 fractie meubel op 
sokkel, met deuren, losse covers, met 80 
liter afvalbakken

€ 1385,00

Bij bestellen a.u.b. afvalstromen benoemen. 

AFVALINZAMELING

STALEN  
AFVALBAKKEN

Onderstaande kunststof buitenafvalbakken voldoen 
aan de DIN 30713 norm. Ze zijn in vier verschillende 
lichtechte kleuren te verkrijgen. Bevestigen kan ook 
aan een muur.

City afvalbak, 50 ltr. optioneel:  
met scheidingsstrip

optioneel:
bevestigingspaal

200
500
600
700

art.nr. omschrijving prijs
p.st.

AB50.kleur City afvalbak, 430 x 345 x 750 mm € 55,00

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

€ 26,70

De Buizerd heeft een gebruiksvriendelijke, 
lichtgewicht aluminium binnenbak en is voorzien 
van twee ergonomische handgrepen. De deur heeft 
een solide slotconstructie en is apart te vervangen 
(na vandalisme bijvoorbeeld). De bak is verder 
voorzien van twee afwateringsgaten in de bodem. 
Vanaf 5 stuks leverbaar in elke gewenste kleur. 

70 ltr. 100 ltr.

art.nr. omschrijving prijs
p.st.

BZ-7545001-9 Buizerd, 450 x 300 x 850 mm, 70 liter, zonder 
stalen frame 

€ 390,00

BZ-7545045-9 Buizerd, 550 x 300 x 1100 mm, 100 liter, zonder 
stalen frame

€ 497,00

Optioneel: klep

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

art.nr. Omschrijving prijs
p.st.

BZ-7545015 Stalen frame met 
betonvloer voor 70 en 
100 liter.

 € 233,00

Als extra optie is er een klep 
tegen geur en ongedierte 
leverbaar voor de Buizerd. 
Voor speciale dagen kan de 
inwerpopening zelfs tijdelijk 
afgesloten worden.
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art.nr. omschrijving prijs p.st. staffelprijs
p.st.

MGB 120. 480 x 550 x 940 mm, 120 liter
kunststof afvalcontainer 2-wiel

€ 44,00 € 39,00
vanaf 8 st.

MGB 240. 580 x 740 x 1070 mm, 240 liter
kunststof afvalcontainer 2-wiel

€ 62,00 € 54,00
vanaf 8 st.

Kunststof afvalcontainers zijn in 5 (en vaak meer) 
kleuren, direct uit voorraad leverbaar. Voor 
kleurcombinaties en accessoires zoals speciale 
deksels vragen we tussen de één en twee weken 
levertijd wegens assemblage. Wilt u meer info over 
de mogelijkheden? Vraag dan onze complete 
catalogus aan via marketing@engels.eu.

Onze containers met boldeksel 
kunnen bestickerd worden met 
leuke gezichten. Ideaal om de 
aandacht te trekken op scholen 
en bij speeltuinen.

art.nr. omschrijving prijs 
p.st.

staffelprijs
p.st.

MGBS 120 490 x 560 x 960 mm, 120 l, 
stalen afvalcontainers 2-wiel

€ 271,00 € 245,00
vanaf 4 st.

MGBS 240 580 x 740 x 1070 mm, 240 l,  
stalen afvalcontainer 2-wiel

€ 289,00 € 252,00
vanaf 4 st.

Soms heeft staal de voorkeur wegens brandgevaar 
en gebruik van bepaalde chemicaliën. Daarnaast 
is staal robuust en heeft het een sterke belastbaar-
heid.

MGB 240-APR

Diverse dekseltypen voor vertrou-
welijke papierinzameling. 

Ook mogelijk met vuilniszakhou-
der.

MGB-RING

 MGB 240-APG

AFVALINZAMELING

2-WIEL CONTAINERS
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AFVALINZAMELING

4-WIEL CONTAINERS

Optie: heftruck opname, voor 
snel vervoeren en eenvoudig 
leegkiepen.

Optie: koppelsysteem om het 
vervoer van containers te 
vergemakkelijken.

Onze 4-wiel containers zijn 
voorzien van KAM- en DIN-
opname.

Stalen afvalcontainers voldoen aan dezelfde 
EN-norm als kunststof containers en hebben 
dezelfde inhoudsmaten. Stalen containers zijn 
brand- en vlamvertragend en geschikt voor zware 
belasting. Ze worden ook ingezet als er wordt 
gewerkt met oplosmiddelen die reageren met 
kunststof zoals thinner of terpentine. 

De metalen 4-wiel containers 
zijn ook leverbaar met versterkt 
stalen deksel of kunststof deksel.

art.nr. omschrijving prijs 
p.st.

staffelprijs
p.st.

MGB 660. 1210 x 765 x 1210 mm, 660 liter, 
deksel met 3 handgrepen, 2 rem-
men, KAM- en DIN-opname

€ 227,00 € 189,00
vanaf 4 stuks

MGB 770. 1371 x 779 x 1316 mm, 770 liter, 
deksel met 3 handgrepen, 2 rem-
men, KAM- en DIN-opname

€ 236,00 € 199,00
vanaf 4 stuks

MGB 1000L. 1370 x 1085 x 1315 mm, 1000 liter, 
deksel met 3 handgepen, 2 rem-
men, KAM- en DIN-opname

€ 306,00 € 244,00
vanaf 4 stuks

art.nr. omschrijving prijs
p.st.

staffelprijs
p.st.

ACS 660 1370 x 780 x 1245 mm, 660 liter, 
staal, deksel met 1 handgreep, 2 
remmen, KAM- en DIN-opname

€ 396,00 € 360,00
vanaf 3 
stuks

ACS 770 1370 x 780 x 1370 mm, 770 liter, 
staal, deksel met 1 handgreep, 2 
remmen, KAM- en DIN-opname

€ 409,00 € 373,00
vanaf 3 
stuks

ACS 1000 1370 x 970 x 1430 mm, 1100 liter, 
staal, deksel met 1 handgreep, 2 
remmen, KAM- en DIN-opname

€ 516,00 € 462,00 
vanaf 3 
stuks
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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.

Engels Logistiek BV en 
Engels Logistics NV ma-
ken deel uit van de Engels 
Group NV, een familiebe- 
drijf opgericht in 1960 dat 
aanstuurt op een stabiele 
groei van generatie op ge-
neratie. 

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!

www.engels.eu


