
ENGELS
kreatief met kunststof bakken

BAKKEN IN OPENBARE DIENST  

POLITIE EN JUSTITIE

voor materiaalopslag 
in politiewagens,

archivering en transport 
van bewijsmateriaal

en als mobiel magazijn bij 
recherche bijstand teams.

voor materiaalopslag 

archivering en transport 

en als mobiel magazijn bij 



POLITIE EN
JUSTITIE

Standaard RAKO koffers

RAKO bakken en koffers lenen zich uitstekend voor het opbergen 
en meenemen van een grote variëteit aan spullen: ze zijn erg sterk, 
modulair stapelbaar en indien gewenst afsluitbaar. Ook zijn ze in 
kofferuitvoering leverbaar, “standaard” en “heavy duty” 

Alles past in RAKO bakken, zoals u in bovenstaande foto ziet. 

Vaak, als politie of hulpdiensten 
in het nieuws komen, zijn onze 
bakken ook te zien. Of het nu gaat 
om een transportverpakking van 
bewijsstukken, of kratten met 
hulpmateriaal, we zijn er altijd 
een beetje trots op wanneer we 
ze tegenkomen in de pers.

Bij een ongeluk met gevaarlijke 
stoffen, RAKO bak met hulpmateriaal

Bewijsstukken afgevoerd in een 
RAKO bak 

RAKO bakken met gereedschap 
voor forensisch onderzoek. 

RAKO OPSLAG-
EN TRANSPORT

BAKKEN

Zie voor meer info onze uitgebreide catalogus. (of raadpleeg 
hem op internet: www.engels.eu)

Een politiewagen heeft meer bij zich dan de meeste mensen 
beseffen: pilons en linten om een de plaats van een ongeluk af 
te zetten, een camera om het zaken vast te leggen, zaklantaarns, 
eerste hulp dekens, verbandmateriaal. En vaak ook een teddybeer 
om kinderen na een ongeluk te troosten! 

RAKO koffers 
“heavy duty”



POLITIE EN
JUSTITIE

Echte specials voor de politie 
hebben we eigenlijk niet. Wel 
leveren we voor ons redelijk 
standaard bakken en containers 
die binnen Politie en Justitie 
hun eigen toepassing hebben 
gevonden. Zie hieronder.

Bak met vakverdeling gebruikt bij 
de training van politiehonden voor 
opslag van geurmonsters.

Bewijsmateriaal archief.
RAKO bakken zijn verzegelbaar en 
daarom geschikt als opslagbak én 
als verzendeenheid. 

Mobiele werkplaats KLPD met RAKO bakkenmagazijn en rode industriekwaliteit 
afvalbak. 

RAKO bakken worden door hun strakke vormgeving en vele 
accessoires (zelfklevende houders, zelfklevend magnetische vlakken, 
barcode stickers met notitieveld, verzegelingen, verzegelingen met 
barcode en embleem) minstens even vaak voor opslag-, als voor 
transport doeleinden gekozen. Zie hieronder!

Aluminium draagrails maken onze 
koffers geschikt voor A4 hangmap-
pen.

RAKO OPSLAG-
EN TRANSPORT

BAKKEN

Blokschuimplaten, perforatie 20x20 
mm.  Door het losscheuren van blok-
jes, maakt u uw eigen interieur op 
maat.

Ook bij milieuzorg  binnen politie en marechaussee is Engels al heel lang 
betrokken. Hier de officiële overhandiging van de eerste papierkorf voor het 
bedrijfsinterne milieuplan van de marechaussee, midden 90er jaren.

afvalscheidingsmodule “restafval en 
confidentieel papier” waarbij de 
papierunit optioneel afsluitbaar is.



Wij leveren een uitgebreid assortiment van producten in dienst 
van logistiek en een schoner milieu, zoals kunststof magazijn- en 
transportbakken, pallets, palletboxen, lekbakken, afvalbakken en 
containers uit kunststof of staal. Een derde van door ons geleverde 
verpakkingen bestaat uit in opdracht van de klant ontworpen, ge-
produceerd en samengesteld maatwerk.

Aanvullend produceren wij verschillende typen stalen afvalcontain-
ers, met name persen, gericht op intelligente inzameling van afval. 
Dankzij zelf ontwikkelde software en elektronica voor containerman-
agement is onze groep klaar voor de moderne afvalinzameling.
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www.engels.eu

België
Engels Logistics NV

Industriezone 
Ravenshout 8212
Schemkensstraat 15
B-3583  BERINGEN

Tel.: +32 (0)11 815 050
Fax: +32 (0)11 815 060
E-mail: post@engels.eu
www.engelslogistics.be

Nederland
Engels Logistiek BV

Industrieterrein 
Kapelbeemd
Boven Zijde 9
NL-5626 EB  EINDHOVEN

Tel.: +31 (0)40 26 29 222
Fax: +31 (0)40 26 29 200
E-mail: contact@engels.eu
www.engelslogistiek.nl

Engels Logistiek BV en Engels 
Logistics NV maken deel uit van 
de Engels Group NV, een fami-
liebedrijf  opgericht in 1960 dat 
aanstuurt op een stabiele groei 
van generatie op generatie.   

Het onderhouden van een      
warme relatie met onze klanten 
en het creëren van een fami-
liaire werkomgeving voor ons 
personeel zijn de leidende 
“zachte” waarden binnen En-
gels. Deze verplichten ons be-
trouwbaar te zijn, verrassend 
uit de hoek te komen en het 
beste te bieden in plaats van 
“me too” producten. De relatie 
met onze klanten, leveranciers 
en personeel is ons echte ka-
pitaal. Facts & Figures: www.
engelsgroup.com

Met vestigingen in Nederland, 
België, Frankrijk, Duitsland en 
Portugal.

Onze Group heeft een duidelijke focus op kwaliteit. 
Alle betrokken afdelingen werken in de dagelijkse 
praktijk met een kwaliteit waarborgingsysteem. 
Engels Logistiek BV is ISO 9001:2015 en 14001:2015 
gecertificeerd door TÜV.

MAGAZIJNBAKKEN, STELLINGEN, 
WAGENS EN LEKBAKKEN

BAKKEN, PALLETS EN 
PALLETBOXEN

Magazijnstellingen en 
magazijninrichting

Kunststof bakken, 
pallets en palletboxen

Bakken voor afval-
inzameling en -scheiding

AFVALBAKKEN, 2- EN 
4-WIEL CONTAINERS

(ONDERGRONDSE)
AFVALCONTAINERS
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LEVERINGSPROGRAMMA




