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Malas RAKO standard.

As caixas e malas RAKO são perfeitos para armazenar e transportar 
uma grande variedade de produtos: são extremamente robustas, 
empilháveis em termos modulares e, se desejado, podem ter fecha-
dura. Estão disponíveis nas versões, “standard” e “cargas pesadas” 
com um fundo reforçado. 

Tudo cabe nas caixas RAKO.

Normalmente, quando a polí-
cia ou os serviços de emergên-
cia aparecem nas notícias, as 
caixas também podem ser vis-
tas. Quer se trate de uma caixa 
de transporte de meios de pro-
va documentais ou caixas com 
equipamentos de emergência, 
ficamos orgulhosos quando 
vemos as nossas caixas na im-
prensa.

Num acidente com substân-
cias perigosas, as caixas RAKO 
com equipamento auxiliar es-
tão lá.

Provas documentais removi-
das numa caixa RAKO.

Caixas RAKO com ferramentas 
para investigação forense. 

Uma viatura da polícia tem no seu interior uma maior variedade de 
artigos do que os que podemos imaginar: cones de segurança, fitas 
de sinalização, máquinas fotográficas para registar provas, lanter-
nas, mantas de emergência, fitas adesivas, etc. E até um ursinho de 
pelúcia para confortar uma criança após um acidente!
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Na verdade não desenvolve-
mos nenhum artigo exclusivo  
para a polícia. Contudo, for-
necemos caixas e contentores 
da nossa versão standard que 
encontraram a sua aplicação 
própria junto dos setores da se-
tores da Polícia e Justiça. 

Caixas com divisórias usados 
durante o treino de cães polí-
cia para a armazenagem de 
amostras olfativas.

Arquivo de provas. As caixas 
RAKO são seláveis e adequa-
dos para armazenagem, e uni-
dade de envio.

Estação de trabalho móvel KLPD com depósito para caixas RAKO, e 
contentor para resíduos de qualidade industrial vermelho. 

Graças à sua forma simples e à grande variedade de acessórios 
(suportes para etiquetas, etiquetas autoadesivas, suportes para 
código de barras, selos, entre outros) as caixas RAKO são escolhidas 
frequentemente para armazenamento e transporte.

Os suportes em alumínio tornam 
a nossa mala adequada para 
separadores A4.

Placas de espuma em bloco, 
perfuração, 20 x 20 mm. Crie o 
seu interior personalizado ao 
destacar os blocos.

Módulo de separação de re-
síduos para lixo residual e 
papel confidencial. O módulo 
para papel confidencial inclui 
fechadura com chave. Sendo 
que a unidade de papel pode 
ter um fecho.

Malas empilháveis com ranhuras e plataformas de transporte com 
rodízios para a armazenagem de tendas para a equipa de Investi-
gação Forense.
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Fornecemos uma vasta gama de produtos de logística orientados 
para um ambiente mais limpo, tais como caixas para armazen-
agem, caixas para transporte, paletes, caixas-palete e bacias de re-
tenção em plástico e contentores e caixotes do lixo em plástico ou 
metal. Um terço dos nossos produtos é fabricado a pedido especial 
do cliente e personalizado à sua medida.

Produzimos ainda diversos tipos de contentores para resíduos em 
metal, com prensas, focados para a separação inteligente de re-
síduos. Graças ao desenvolvimento do nosso próprio software e 
de sistemas eletrónicos de gestão de contentores, o nosso grupo 
encontra-se na vanguarda da recolha e separação de resíduos. Engels Logística e Ambiente 

Lda parte do Grupo Engels, 
uma empresa familiar a operar 
no mercado desde 1960 e que 
tem vindo a garantir um cresci-
mento estável de geração 
para geração.   

A manutenção de uma boa 
relação com os nossos clientes 
e a criação de um ambiente 
familiar para os nossos colabo-
radores são a principal "força 
motriz" da Engels. Estes requisi-
tos são para nós de total con-
fiança, e são o que de melhor 
podemos oferecer, em vez de 
tentar "imitar" outros produtos. 
A relação com os nossos cli-
entes, fornecedores e colabo-
radores é o nosso verdadeiro 
capital. Facto e Números: www.
engelsgroup.com

O nosso Grupo tem como foco principal a quali-
dade. Todos os  departamentos em causa trabal-
ham diariamente num sistema de garantia de qual-
idade. A Engels Logistiek BV possui certificação ISO 
9001:2015 e 14001:2015 da TÜV.

RECIPIENTES PARA ARMAZÉM, 
PRATELEIRAS, VEÍCULOS E 
BACIAS DE RETENÇÃO

CAIXAS, PALETES E 
CAIXAS-PALETE

CAIXOTES DO LIXO, CONTEN-
TORES DE 2 E 4 RODAS

CONTENTORES 
(ENTERRADOS)
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Com filiais na Holanda, Bélgica, 
França, Alemanha e Portugal.

Engels Group NV

ZI Kapelbeemd
Boven Zijde 9
NL-5626 EB EINDHOVEN

Tél. : +31 (0)40 26 29 222
Fax : +31 (0)40 26 29 200
Mél :  contact@engels.eu
www.engels.eu


