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Zoznam DENIOS produktov od A po Z

390

1

Záchytná vaňa classic-line
vyrobená z polyetylénu
(PE) na 200 litrové sudy

NOVINKA

Od strany

52

NOVINKA
Záchytná vaňa base-line
vyrobená z polyetylénu
(PE) pre IBC
Pozri stranu

58-59

Protipožárna skriňa na
nebezpečné látky
Pozri stranu

NOVINKA
Skrine na nebezpečné
látky SmartStore
Od strany

126

Nastavte zabezpečenie
Agresívne, nebezpečné pre vodu alebo horľavé? Malý kontajner, sud
alebo IBC? Bez ohľadu na to, akú nebezpečnú látku chcete uložiť do
ktorej nádoby - máme odpoveď!
4

118

NOVINKA
Vaňa pre malé nádoby pro-line
vyrobená z polyetylénu (PE)
Od strany

39

Vane na malé nádoby z
ocele a ušľachtilej ocele
Od strany

6

Bezpečné skladovanie
nebezpečných látok - v budove

6
12

Záchytné vane z ocele alebo nerezu, pre malé nádoby

Záchytné vane pre sudy a malé nádoby z ocele

22

Pojazdné záchytné vane z ocele

24

Záchytné vane a stáčacie stanice pre IBC z ocele

32

Plošné ochranné systémy z ocele

36

Vane pre malé nádoby z plastu

42

Záchytné vane z plastu pre 200 l sudy

58

Záchytné vane a stáčacie stanice z plastu pre IBC

66

Plošné ochranné systémy z plastu

68

Regály na nebezpečné látky pre malé nádoby

90

Skrine na chemikálie

96

Skrine na kyseliny a lúhy

5

1

Vane pre malé nádoby z ocele

DENIOS
záruka

5
rokov

Vane na malé nádoby DENIOS classic-line,
so záchytným objemom 5 až 30 litrov

TÜV-/MPAgeprüfte
Produkte

Übereinstimmungserklärung (ÜHP)

Vane na malé nádoby DENIOS classic-line riešenie
pre skladovanie malých nádob

Optimálne pre použitie priamo na pracovisku, napr. na dielenskom ponku. Skladujte nebezpečné látky priamo
tam, kde nájdu svoje využitie. Stabilné plastové nožičky chránia vaňu pred koróziou a sú šetrné k podlahe.
W
W
W
W
W

priestorovo úsporné, stohovatelné
zváraná konštrukcia pevná a s dlhou životnosťou
z vysoko kvalitnej práškovo lakovanej ocele pre optimálnu ochranu proti koróziou
schválené pre skladovanie horľavých kvapalín (H224-226) a vodu ohrozujúcich látok všetkých tried
skúška tesnosti

od

54,50
nádoby je možné umiestniť na žiarovo zinkovaný dierovaný
plech alebo priamo na dno záchytnej vane

20 mm svetlá výška

Záchytný objem [l]
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)
Obj. č. bez roštu
Cena € / ks
Obj. č. s pozinkovaným perforovaným
plechom
Cena € / ks

6

5

7

10

15

20

30

250 x 400 x 95

250 x 600 x 95

500 x 400 x 95

500 x 600 x 95

987 x 400 x 95

987 x 600 x 95

250-830-S0

250-831-S0

250-832-S0

250-833-S0

250-834-S0

250-835-S0

54,50

62,50

69,-

75,50

79,50

92,-

250-836-S0

250-837-S0

250-838-S0

250-839-S0

250-840-S0

250-841-S0

81,50

96,-

107,-

119,-

129,-

155,-

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: dodávka zo skladu

www.denios.sk

TÜV-/MPAgeprüfte
Produkte

Vane pre malé nádoby z nerezu

Übereinstimmungserklärung (ÜHP)

1

Vane na malé nádoby DENIOS pro-line z nerezu,
so záchytným objemom 5 až 30 litrov
Optimálne pre použitie priamo na pracovisku, napr. na dielenskom ponku. Skladujte nebezpečné látky priamo tam, kde nájdu svoje využitie.
Nerezové vyhotovenie dlhodobá ochrana pred koróziou i pri skladovaní agresívnych chemikácií. Stabilné plastové nožičky chránia plochy
W
W
W
W
W
W

priestorovo úsporné, stohovatelné
zváraná konštrukcia pevná a s dlhou životnosťou
nerezové vyhotovenie - dlhodobá ochrana pred koróziou pri skladovaní agresívnych chemikálií
malé nádoby je možné uskladniť priamo do záchytnej vane alebo na nerezový dierovaný plech
schválené pre skladovanie horľavých kvapalín (H224-226) a vodu ohrozujúcich látok všetkých tried
skúška tesnosti

nádoby je možné umiestniť na
nerezový dierovaný plech alebo
priamo na dno záchytnej vane

od

134,-

DENIOS
záruka

20 mm svetlá výška

10
rokov

Záchytný objem [l]
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)
Obj. č. bez roštu
Cena € / ks
Obj. č. s perforovaným plechom z ušľachtilej
ocele
Cena € / ks

Poradenstvo: 032 743 04 67

5

7

10

15

20

30

250 x 400 x 95

250 x 600 x 95

500 x 400 x 95

500 x 600 x 95

987 x 400 x 95

987 x 600 x 95

250-842-S0

250-843-S0

250-844-S0

250-845-S0

250-846-S0

250-847-S0

134,-

155,-

163,-

174,-

182,-

255,-

250-848-S0

250-849-S0

250-850-S0

250-851-S0

250-852-S0

250-853-S0

199,-

217,-

238,-

262,-

272,-

385,-

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: dodávka zo skladu

7

1

Vane pre malé nádoby z ocele

DENIOS
záruka

TÜV-/MPAgeprüfte
Produkte

5
rokov

Übereinstimmungserklärung (ÜHP)

Vane na malé nádoby DENIOS classic-line,
so záchytným objemom 20 až 90 litrov
Možnosť optimálnej kombinácie na europalete alebo chemickej palete. Skladujte nebezpečné látky
priamo tam, kde nájdu svoje využitie. Stabilné plastové nožičky chránia Vašu vaňu pred koróziou a sú
šetrné k podlahe.
W
W
W
W

zváraná konštrukcia pevná a s dlhou životnosťou
z vysoko kvalitnej práškovo lakovanej ocele pre optimálnu ochranu proti korózii
schválené pre skladovanie horľavých kvapalín (H224-226) a vodu ohrozujúcich látok všetkých tried
skúška tesnosti
Vane na malé nádoby classic-line je možné využiť ako
- stacionárne vane priamo na pracovisku
- prepravnú jednotku napr. na europalete - možnosť nakombinovania do potrebnej veľkosti

vysoko kvalitné práškové lakovanie

od

98,50
optimálne pre kombinovanie na jednej europalete

Záchytný objem [l]
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)
Obj. č. bez roštu
Cena € / ks
Obj. č. s plastovým roštom
Cena € / ks
Obj. č. s pozinkovaným perforovaným
plechom
Cena € / ks

8

20

30

40

65

90

392 x 392 x 200

584 x 392 x 200

774 x 392 x 200

774 x 584 x 200

774 x 774 x 200

250-676-S0

250-679-S0

250-681-S0

250-684-S0

250-687-S0

98,50

115,-

129,-

172,-

207,-

250-688-S0

250-689-S0

250-690-S0

250-691-S0

250-692-S0

136,-

165,-

192,-

238,-

282,-

250-693-S0

250-694-S0

250-697-S0

250-695-S0

250-696-S0

142,-

172,-

199,-

249,-

295,-

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: dodávka zo skladu

www.denios.sk

TÜV-/MPAgeprüfte
Produkte

Übereinstimmungserklärung (ÜHP)

Vane pre malé nádoby z ocele

5

DENIOS
záruka

rokov

1

Vane na malé nádoby DENIOS classic-line,
až pre 2 sudy à 60 litrov
Priestorovo úsporná konštrukcia. Optimalizovaná konštrukcia na nožičkách zjednoduší manipuláciu pomocou
zdvižného alebo paletového vozíka a uľahčí vnútropodnikový transport.
W
W
W
W

optimálna ochrana proti korózii vďaka vysoko kvalitnému žiarovému zinkovaniu alebo popráškovaniu
zváraná konštrukcia pevná a s dlhou životnosťou
schválené pre skladovanie horľavých kvapalín (H224-226) a vodu ohrozujúcich látok všetkých tried
skúška tesnosti

nádoby je možné umiestniť na žiarovo zinkovaný rošt
alebo priamo na dno záchytnej vane

od

99,-

100 mm svetlá výška

Prevedenie
Skladovacia kapacita sudy à 60 litrov
Záchytný objem [l]
Celková nosnosť [kg]
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)
Mrežový rošt
Obj. č. práškovo lakovaná verzia
Cena € / ks
Obj. č. pozinkovaná verzia
Cena € / ks

Poradenstvo: 032 743 04 67

nepodjazdné

podjazdné

1

2

1

2

65

65

65

65

400

400

400

400

635 x 785 x 178

635 x 785 x 178

635 x 785 x 278

635 x 785 x 278

bez

pozinkovaná verzia

bez

pozinkovaná verzia

259-367-S0

259-371-S0

259-369-S0

259-373-S0

99,-

128,-

132,-

159,-

259-368-S0

259-372-S0

259-370-S0

259-374-S0

113,-

144,-

157,-

179,-

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: dodávka zo skladu

9

1

Vane pre malé nádoby z ocele

DENIOS
záruka

TÜV-/MPAgeprüfte
Produkte

5
rokov

Übereinstimmungserklärung (ÜHP)

Vane na malé nádoby DENIOS classic-line,
so záchytným objemom 20 až 60 litrov
Skladujte nebezpečné látky priamo tam, kde nájdu svoje využitie.
W
W
W
W

zváraná konštrukcia pevná a s dlhou životnosťou
zo zinkovanej ocele pre optimálnu ochranu pred koróziou
schválené pre skladovanie horľavých kvapalín (H224-226) a vodu ohrozujúcich látok všetkých tried
skúška tesnosti

od

94,-

Máte na výber - používajte vane na malé nádoby
... ako stacionárnu jednoduchú vaňu alebo
... ako prepravnú jednotku skombinovanú na europalete.
Možné kombinácie vaní na malé nádoby na jednej europalete:

4 vane na malé nádoby
4 x typ KBS 20 (4x 20 litrov)

3 vane na malé nádoby
2 x typ KBS 20 (2 x 20 litrov),
1 x typ KBS 40 (1 x 40 litrov)

1 vaňa na malé nádoby
1x typ KBS 60 (1 x 60 litrov)

Záchytný objem [l]

20

40

60

Celková nosnosť [kg]

50

100

200

400 x 600 x 120

600 x 800 x 120

766 x 1186 x 100

179-763-S0

179-764-S0

179-765-S0

94,-

123,-

169,-

182-710-S0

182-711-S0

182-712-S0

54,50

78,50

89,-

164-257-S0

164-255-S0

164-253-S0

78,50

107,-

124,-

Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)
Obj. č.
Cena € / ks

Mrežový rošt

Príslušenstvo
Obj. č. Mrežový rošt pozinkovaný
Cena € / ks
Obj. č. PE mrežový rošt
Cena € / ks

10

2 vane na malé nádoby
2 x typ KBS 40 (2 x 40 litrov)

Všetky položky s dopravou zdarma

Vane na malé nádoby je možné dodať i s
PE mrežovým roštom alebo pozinkovaným
mrežovým roštom.

Dodacia lehota: dodávka zo skladu

www.denios.sk

TÜV-/MPAgeprüfte
Produkte

Übereinstimmungserklärung (ÜHP)

5

DENIOS
záruka

rokov

Záchytné vane z ocele alebo nerezu, pre malé nádoby

1

Vane na malé nádoby DENIOS classic-line,
so záchytným objemom 20 až 40 litrov
Skladujte nebezpečné látky priamo tam, kde nájdu svoje využitie.
W
W
W
W

zváraná konštrukcia pevná a s dlhou životnosťou
z vysoko kvalitnej práškovo lakovanej ocele pre optimálnu ochranu pred koróziou
schválené pre skladovanie horľavých kvapalín (H224-226) a vodu ohrozujúcich látok všetkých tried
skúška tesnosti
od

85,50

žiarovo zinkovaný dierovaný plech alebo podlahová vaňa ako skladovacia plocha

Záchytný objem [l]
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)
Obj. č.
Cena € / ks

20

30

25

40

987 x 400 x 75

987 x 600 x 75

1287 x 400 x 75

1287 x 600 x 75

252-344-S0

252-350-S0

252-356-S0

252-359-S0

85,50

107,-

92,-

117,-

Rošt z perforovaného plechu pozinkované

Príslušenstvo
Obj. č.
Cena € / ks

195-283-S0

195-284-S0

195-285-S0

195-286-S0

38,-

46,50

53,-

64,50

Vane na malé nádoby DENIOS classic-line,
so záchytným objemom 20 až 50 litrov

Dierované plechy môžu byť ľahko vybraté
napr. počas čistenia.

od

Obzvášť kompakné a skladné. Skladujte nebezpečné látky priamo
na mieste ich použitia. Vyhotovenie z nerezu zaistí dlhodobú
ochranu proti korózii i pri skladovaní agresívnych chemikálií.

247,-

W zváraná konštrukcia pevná a s dlhou životnosťou
W nerezové vyhotovenie - dlhodobá ochrana pred koróziou pri
skladovaní agresívnych chemikálií
W malé nádoby je možné uskladniť priamo do záchytnej vane
alebo na nerezový dierovaný plech
W schválené pre skladovanie horľavých kvapalín (H224-226)
a vodu ohrozujúcich látok všetkých tried

Záchytný objem [l]
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)
Obj. č.
Cena € / ks

20

30

40

40

50

310 x 545 x 145

310 x 845 x 145

510 x 845 x 120

310 x 1145 x 140

510 x 1145 x 110

183-506-S0

183-507-S0

183-508-S0

183-509-S0

183-510-S0

247,-

262,-

276,-

276,-

279,-

Rošt z perforovaného plechu z ušľachtilej ocele

Príslušenstvo
Obj. č.
Cena € / ks

Poradenstvo: 032 743 04 67

195-289-S0

195-290-S0

195-291-S0

195-292-S0

195-293-S0

89,-

149,-

157,-

213,-

229,-

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: dodávka zo skladu

11

1

Záchytné vane z ocele pre 200 l sudy

Pojazdná záchytná vaňa DENIOS base-line,
pre 1 sud à 200 litrov
cenovo výhodná alternatíva pre predpisové skladovanie
W
W
W
W
W

rýchle dodanie
2 pevné a 2 otočné kolieska z polyamidu (PA)
zváraná konštrukcia z ocele, 2 mm
schválené pre skladovanie horľavých kvapalín (H224-226)
na vani nie je vykonaná skúška tesnosti

317,-

Pojazdná záchytná vaňa DENIOS base-line,
pre 1 sud à 200 litrov
Skladovacia kapacita sudy à 200 litrov
Mrežový rošt

1
pozinkovaná verzia

Vybavenie

2 otočné kolesá, 2 pevné kolesá

Príslušenstvo

Obj. č.

Cena €
/ ks
146,-

Ochranný kryt pre Basic E

136-463-S0

Kryt na prekrytie pre Basis C

136-465-S0

165,-

Sudový podstavec pro 1 sud à 60 litrov / 200 litrov

114-524-S0

79,50

Záchytný objem [l]

217

Sudový podstavec proe3 sudy à 60 litrov

114-530-S0

104,-

Celková nosnosť [kg]

330

Sudový podstavec pre 2 sudy à 60 litrov / 200 litrov

114-527-S0

98,50

Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)*
Obj. č.

1350 x 815 x 995
255-188-S0

Cena € / ks

317,-

*Celková výška s posuvným držadlom

12

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: dodávka zo skladu

www.denios.sk

Záchytné vane z ocele pre 200 l sudy

Záchytné vane DENIOS base-line,
až pre 4 sudy à 200 litrov

1

DENIOS base-line - základ pre
skladovanie nebezpečných látok.

cenovo výhodná alternatíva pre predpisové skladovanie
rýchle dodanie
otvory pre vidlice pre vnútropodnikovú prepravu
zváraná konštrukcia z ocele, 2 mm
schválené pre skladovanie horľavých kvapalín
(H224-226)
W na vani nie je vykonaná skúška tesnosti
W
W
W
W

od

175,-

BEST

Záchytné vane DENIOS base-line, až pre 4 sudy à 200 litrov
Skladovacia kapacita sudy à 200 litrov

1

2

4

4

pozinkovaná verzia

pozinkovaná verzia

pozinkovaná verzia

pozinkovaná verzia

Záchytný objem [l]

217

205

225

440

Celková nosnosť [kg]

330

660

1320

1320

885 x 815 x 473

1236 x 815 x 350

1236 x 1210 x 285

1240 x 1210 x 425

255-187-S0

255-189-S0

255-190-S0

255-191-S0

175,-

179,-

233,-

258,-

Mrežový rošt

Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)
Obj. č.
Cena € / ks

Poradenstvo: 032 743 04 67

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: dodávka zo skladu
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1

Záchytné vane z ocele pre 200 l sudy

DENIOS
záruka

TÜV-/MPAgeprüfte
Produkte

5
rokov

Übereinstimmungserklärung (ÜHP)

Záchytné vane DENIOS classic-line,
až pre 2 sudy à 200 litrov
Priestorovo úsporná konštrukcia. Optimalizovaná konštrukcia na nožičkách zjednoduší manipuláciu
pomocou zdvižného alebo paletového vozíka a uľahčí vnútropodnikový transport.
W
W
W
W

zváraná konštrukcia z ocele s dlhou životnosťou
optimálna ochrana proti korózii vďaka vysoko kvalitnému žiarovému zinkovaniu alebo práškovému lakovaniu
schválené pre skladovanie horľavých kvapalín (H224-226) a vodu ohrozujúcich látok všetkých tried
skúška tesnosti

od

138,-

dľa voľby s alebo bez nožičiek

100 mm svetlá výška

Prevedenie

nepodjazdné

Mrežový rošt
Skladovacia kapacita sudy à 200 litrov
Záchytný objem [l]
Celková nosnosť [kg]
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)
Obj. č. práškovo lakovaná verzia

bez

1

1

1

pozinkovaná verzia
1

217

217

217

217

400

400

400

400

885 x 815 x 378

885 x 815 x 478

885 x 815 x 478

259-294-S0

259-296-S0

259-298-S0

259-300-S0

138,-

169,-

163,-

199,-

259-295-S0

259-297-S0

259-299-S0

259-301-S0

159,-

194,-

194,-

227,-

Cena € / ks

14

pozinkovaná verzia

885 x 815 x 378

Cena € / ks
Obj. č. pozinkovaná verzia

podjazdné

bez

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: dodávka zo skladu

www.denios.sk

TÜV-/MPAgeprüfte
Produkte

Übereinstimmungserklärung (ÜHP)

DENIOS
záruka

Záchytné vane z ocele pre 200 l sudy

5

rokov

Á OM
EN OV
ER N E
OV A V N
IT SIG
AL DE

KV

DENIOS classic-line riešenie pre každý prípad použitia, napr.
skladovanie až 12 sudov na jednej vani, ochrana väčších
plôch alebo stáčanie a preprava nebezpečných látok.

TOPSELLER

1

od

152,-

Pozinkované alebo potiahnuté práškom
- pre optimálnu ochranu proti korózii

Prevedenie
Mrežový rošt
Skladovacia kapacita sudy à 200 litrov
Záchytný objem [l]
Celková nosnosť [kg]
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)
Obj. č. práškovo lakovaná verzia
Cena € / ks
Obj. č. pozinkovaná verzia
Cena € / ks

Poradenstvo: 032 743 04 67

nepodjazdné

podjazdné

bez

pozinkovaná verzia

bez

1

2

1

pozinkovaná verzia
2

205

205

205

205

800

800

800

800

1236 x 815 x 255

1236 x 815 x 255

1236 x 815 x 355

1236 x 815 x 355

259-302-S0

259-304-S0

259-306-S0

259-308-S0

152,-

187,-

163,-

196,-

259-303-S0

259-305-S0

259-307-S0

259-309-S0

192,-

227,-

208,-

239,-

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: dodávka zo skladu
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1

Záchytné vane z ocele pre 200 l sudy

DENIOS
záruka

5
rokov

TÜV-/MPAgeprüfte
Produkte

Übereinstimmungserklärung (ÜHP)

Záchytné vane DENIOS classic-line,
až pre 4 sudy à 200 litrov
Priestorovo úsporná konštrukcia. Optimalizovaná konštrukcia na nožičkách zjednoduší manipuláciu
pomocou zdvižného alebo paletového vozíka a uľahčí vnútropodnikový transport.
W
W
W
W

zváraná konštrukcia z ocele s dlhou životnosťou
optimálna ochrana proti korózii vďaka vysoko kvalitnému žiarovému zinkovaniu alebo práškovému lakovaniu
schválené pre skladovanie horľavých kvapalín (H224-226) a vodu ohrozujúcich látok všetkých tried
skúška tesnosti

od

272,-

100 mm svetlá výška

Prevedenie
Mrežový rošt
Skladovacia kapacita sudy à 200 litrov
Záchytný objem [l]
Celková nosnosť [kg]
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)
Obj. č. práškovo lakovaná verzia
Cena € / ks
Obj. č. pozinkovaná verzia
Cena € / ks

16

Všetky položky s dopravou zdarma

podjazdné

podjazdné

bez

pozinkovaná verzia

2

3

338

338

1200

1200

815 x 2010 x 355

815 x 2010 x 355

259-310-S0

259-312-S0

272,-

317,-

259-311-S0

259-313-S0

305,-

352,-

Dodacia lehota: dodávka zo skladu

www.denios.sk

TÜV-/MPAgeprüfte
Produkte

Übereinstimmungserklärung (ÜHP)

DENIOS
záruka

PRÍSLUŠENSTVO

1

DENIOS classic-line riešenie pre každý prípad použitia, napr.
skladovanie až 12 sudov na jednej vani, ochrana väčších
plôch alebo stáčanie a preprava nebezpečných látok.

INOVÁCIA
Systém detekcie úniku nebezpečných
látok SpillGuard® - úplne sebestačný a
pripravený na okamžité použitie,
Obj. č. 267-579-S0, € 79,-

Záchytné vane z ocele pre 200 l sudy

5

rokov

Pozri stranu

264-265

od

268,-

Pozinkované alebo práškovo lakované

obzvlášť nízka konštrukcia so zvýšeným
záchytným objemom

s alebo bez nožičiek

Záchytné vane bez mrežového roštu nájdete v ponuke v našom e-shope.

Prevedenie
Mrežový rošt
Skladovacia kapacita sudy à 200 litrov
Záchytný objem [l]
Celková nosnosť [kg]
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)
Obj. č. práškovo lakovaná verzia
Cena € / ks
Obj. č. pozinkovaná verzia
Cena € / ks

Poradenstvo: 032 743 04 67

nepodjazdné

podjazdné

pozinkovaná verzia

pozinkovaná verzia

pozinkovaná verzia

4

4

4

pozinkovaná verzia
4

220

440

220

440

1600

1600

1600

1600

1236 x 1210 x 190

1240 x 1210 x 330

1236 x 1210 x 290

1240 x 1210 x 430

259-318-S0

259-326-S0

259-320-S0

259-328-S0

268,-

387,-

255,-

404,-

259-319-S0

259-327-S0

259-321-S0

259-329-S0

299,-

419,-

307,-

437,-

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: dodávka zo skladu
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1

Záchytné vane z ocele pre 200 l sudy

DENIOS
záruka

5
rokov

TÜV-/MPAgeprüfte
Produkte

Übereinstimmungserklärung (ÜHP)

Záchytné vane DENIOS classic-line,
až pre 12 sudov à 200 litrov
Nízka konštrukčná výška 250 mm umožní jednoduché nakladaie a vykladanie zo záchytnej vane. Optimalizovaná konštrukcia na nožičkách
zjednoduší manipuláciu pomocou zdvižného vozíka alebo paletového vozíka a uľahčí vnútropodnikový tranpsort
W
W
W
W

zváraná konštrukcia z ocele s dlhou životnosťou
optimálna ochrana proti korózii vďaka vysoko kvalitnému žiarovému zinkovaniu alebo práškovému lakovaniu
schválené pre skladovanie horľavých kvapalín (H224-226) a vodu ohrozujúcich látok všetkých tried
skúška tesnosti

od

369,-

obzvlášť nízka konstrukčná
výška: 250 mm

PRÍSLUŠENSTVO
Nájazdová rampa z ocele, žiarovo
zinkovaná, výškovo nastaviteľná od
150 - 270 mm, rozmery Š x H (mm)
1035 x 900, Obj. č. 126-133-S0,
€ 262,-

Mrežový rošt
Skladovacia kapacita sudy à 200 litrov
Záchytný objem [l]
Celková nosnosť [kg]
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)
Hmotnosť [kg]
Obj. č. práškovo lakovaná verzia
Cena € / ks
Obj. č. pozinkovaná verzia
Cena € / ks

18

Ergonomický vozík na sudy
Secu Comfort
Pozri stranu

217

pozinkovaná verzia

pozinkovaná verzia

pozinkovaná verzia

4

4

8

pozinkovaná verzia
12

225

420

340

540

1600

1600

3200

4800

816 x 2470 x 250

816 x 2470 x 355

2455 x 1210 x 250

3670 x 1210 x 250

103

117

160

250

259-330-S0

259-332-S0

259-334-S0

259-336-S0
688,-

369,-

532,-

499,-

259-331-S0

259-333-S0

259-335-S0

–

449,-

573,-

564,-

–

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: dodávka zo skladu

www.denios.sk

TÜV-/MPAgeprüfte
Produkte

Übereinstimmungserklärung (ÜHP)

DENIOS
záruka

Záchytné vane z ocele pre 200 l sudy

5

rokov

1

Záchytné vane DENIOS classic-line,
až pre 8 sudov à 200 litrov
Skladovacia kapacita až pre 3 europalety, príp. 2 chemické palety. Doplnenie jestvujúceho
paletového regála.
W
W
W
W
W

Záchytné vane sú vhodné
aj pre dodatočnú montáž
regálov

v ponuke vložné záchytné vane z polyethylénu (PE) odolné voči kyselinám
zváraná konštrukcia z ocele s dlhou životnosťou
zinkované pre optimálnu ochranu proti korózii
schválené pre skladovanie horľavých kvapalín (H224-226) a vodu ohrozujúcich látok všetkých tried
skúška tesnosti

od

416,PRÍSLUŠENSTVO
Stojany na sudy z polyetylénu (PE)
W vhodný na 60 a 200-litrové sudy otočením o 180°
W vonkajšie rozmery Š x H x V (mm): 475 x 620 x 390

Obj. č. 114-904-S0, € 82,50

Skladovacia kapacita sudy à 200 litrov

4

4

6

8

Skladovacia kapacita europalety

1

2

2

3

Skladovacia kapacita chemické palety
Záchytný objem [l]
Celková nosnosť [kg]
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)
Obj. č. pozinkovaná verzia
Cena € / ks

1

1

1

2

410

460

560

700

1500

2000

2400

3000

1300 x 1380 x 390

1300 x 1780 x 343

1300 x 2180 x 343

1300 x 2680 x 343

114-374-S0

114-375-S0

114-376-S0

114-377-S0

416,-

486,-

593,-

688,-

Vložná vaňa do záchytnej vane z plastu

Príslušenstvo
Obj. č.
Cena € / ks

Poradenstvo: 032 743 04 67

114-330-S0

114-332-S0

114-334-S0

114-336-S0

439,-

552,-

635,-

726,-

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: dodávka zo skladu
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1

TÜV-/MPAgeprüfte
Produkte

Záchytné vane z ocele pre 200 l sudy

Übereinstimmungserklärung (ÜHP)

Záchytné vane DENIOS pro-line,
až 8 sudov à 200 litrov
Vodivé plastové nožičky vyrobené z polypropylénu (PP) chránia pred koróziou a poškodením, chránia vysokokvalitné priemyselné podlahy
a umožňujú hniezdo šetriace priestor. Optimalizovaná konštrukcia chodidla zjednodušuje manipuláciu s paletovými vozíkmi alebo
vysokozdvižnými vozíkmi a uľahčuje vnútornú prepravu.
W
W
W
W
W
W
W
W

Môže byť použitý v zóne 1
obzvlášť kompaktná, priestorovo úsporná konštrukcia
vynímateľný žiarovo zinkovaný rošt ako skladovacia plocha
priestorovo úsporné, stohovateľné
zváraná konštrukcia z ocele s dlhou životnosťou
optimálna ochrana proti korózii vďaka vysoko kvalitnému žiarovému zinkovaniu alebo práškovému lakovaniu
schválené pre skladovanie horľavých kvapalín (H224-226) a vodu ohrozujúcich látok všetkých tried
skúška tesnosti

vynímateľný žiarovo zinkovaný rošt ako
skladovacia plocha

100 mm svetlá výška

PRÍSLUŠENSTVO

Sudový podstavec pro 1
sud à 60 litrov / 200 litrov,
Obj. č. 114-524-S0,
€ 79,50

20

Sudový podstavec pre 2 sudy
à 60 litrov / 200 litrov,
Obj. č. 114-527-S0,
€ 98,50

Sudový podstavec proe
3 sudy à 60 litrov,
Obj. č. 114-530-S0,
€ 104,-

Všetky položky s dopravou zdarma

Stojany na sudy z polyetylénu
(PE), Obj. č. 114-904-S0,
€ 82,50

Dodacia lehota: 1 - 2 týždne

Ochranný kryt pre Basic E,
Obj. č. 136-463-S0, € 146,Kryt na prekrytie pre Basis C,
Obj. č. 136-465-S0, € 165,-

www.denios.sk

TÜV-/MPAgeprüfte
Produkte

Záchytné vane z ocele pre 200 l sudy

Übereinstimmungserklärung (ÜHP)

1

Zákazková výroba na
vyžiadanie

od

216,-

DENIOS
záruka

10

rokov

Pozinkované alebo práškovo lakované - pre
optimálnu ochranu proti korózii

Vodivé PP nohy - môžu byť použité v zóne 1

Skladovacia kapacita sudy à 200 litrov
Mrežový rošt

2

4

4

8

pozinkovaná verzia

pozinkovaná verzia

pozinkovaná verzia

pozinkovaná verzia

Záchytný objem [l]

205

220

225

340

Celková nosnosť [kg]

800

1600

1600

3200

1236 x 815 x 355

1236 x 1210 x 290

816 x 2470 x 250

2455 x 1210 x 250

259-347-S0

259-353-S0

259-355-S0

259-357-S0

216,-

312,-

393,-

589,-

259-348-S0

259-354-S0

259-356-S0

259-358-S0

253,-

346,-

437,-

655,-

Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)
Obj. č. práškovo lakovaná verzia
Cena € / ks
Obj. č. pozinkovaná verzia
Cena € / ks

Poradenstvo: 032 743 04 67

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: 1 - 2 týždne

21

1

Pojazdné záchytné vane z ocele

DENIOS
záruka

5

rokov

Übereinstimmungserklärung (ÜHP)

TÜV-geprüfte
Auﬀangwanne

Pojazdné záchytné vane
DENIOS classic-line
Madlo umožní bezpečný vnútropodnikový transport nebezpečných látok.
W zváraná konštrukcia z ocele s dlhou životnosťou
W optimálna ochrana proti korózii vďaka vysoko kvalitnému žiarovému
zinkovaniu alebo práškovému lakovaniu
W kolieska z polyamidu (PA)

W ako príslušenstvo v ponuke madlo s upínacím popruhom k zaisteniu 1 suda à
200 litrov
W schválené pre skladovanie horľavých kvapalín (H224-226) a vodu ohrozujúcich
látok všetkých tried
W skúška tesnosti

CENA ZA SADU

Mobilná záchytná vaňa vrátane
montážnej konzoly a upevňovacieho
popruhu ako ochrana pri preprave až
pre 2 sudy s objemom 200 litrov,
Obj. č. 259-770-S0, € 393,-

od

196,PRÍSLUŠENSTVO
Súprava na zaistenie nákladu, skladá
sa z bezpečnostného upínacieho pásu a
držiaka pre 2 sudy, Obj. č. 229-527-S0,
€ 69,50

Pojazdná záchytná vana vr. žiarovo
zinkovaného sudového podstavca pre
1 sud à 200 litrov, Obj. č. 259-771-S0,
€ 443,-

Mrežový rošt
Skladovacia kapacita
Počet
Vybavenie

bez

pozinkovaná verzia

pozinkovaná verzia

pozinkovaná verzia

60 litrové sudy

60 litrové sudy

sudy à 200 litrov

sudy à 200 litrov

1

2

1

2

4 otočné kolesá

Pneumatiky
Záchytný objem [l]
Celková nosnosť [kg]
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)*
Obj. č. práškovo lakovaná verzia
Cena € / ks
Obj. č. pozinkovaná verzia
Cena € / ks

2 otočné kolesá, 2 pevné kolesá

Polyamid

Polyamid

Polyamid

Polyamid

65

65

217

205

300

300

400

800

1275 x 635 x 890

1275 x 635 x 890

1350 x 815 x 995

1700 x 815 x 995

259-375-S0

259-377-S0

259-337-S0

259-339-S0

196,-

204,-

338,-

346,-

259-376-S0

259-378-S0

259-338-S0

259-340-S0

204,-

219,-

373,-

377,-

*Celková výška s posuvným držadlom
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Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: dodávka zo skladu

www.denios.sk

TÜV-geprüfte
Auﬀangwanne

Pojazdné záchytné vane z ocele

Übereinstimmungserklärung (ÜHP)

1

Pojazdné záchytné vane DENIOS pro-line,
s elektricky vodivými kolieskami
Madlo umožní bezpečný vnútropodnikový transport nebezpečných látok.
W zváraná konštrukcia pevná a s dlhou životnosťou
W optimálna ochrana proti korózii vďaka vysoko kvalitnému žiarovému zinkovaniu alebo
práškovému lakovaniu
W elektricky vodivé kolieska
W schválené pre skladovanie horľavých kvapalín (H224-226) a vodu
ohrozujúcich látok všetkých tried
W skúška tesnosti

od

227,-

DENIOS
záruka

Pozinkované alebo potiahnuté práškom pre optimálnu ochranu proti korózii

10

rokov

elektricky vodivé kolieska

Mrežový rošt
Skladovacia kapacita
Počet
Vybavenie

bez

pozinkovaná verzia

pozinkovaná verzia

pozinkovaná verzia

60 litrové sudy

60 litrové sudy

sudy à 200 litrov

sudy à 200 litrov

1

2

1

2

4 otočné kolesá

Pneumatiky
Záchytný objem [l]
Celková nosnosť [kg]
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)*
Obj. č. práškovo lakovaná verzia
Cena € / ks
Obj. č. pozinkovaná verzia
Cena € / ks

2 otočné kolesá, 2 pevné kolesá
elektricky vodivý

65

65

217

300

300

400

205
800

1275 x 635 x 890

1275 x 635 x 890

1350 x 815 x 995

1700 x 815 x 995

259-379-S0

259-381-S0

259-359-S0

259-361-S0

227,-

239,-

373,-

486,-

259-380-S0

259-382-S0

259-360-S0

259-362-S0

239,-

245,-

389,-

539,-

*Celková výška s posuvným držadlom

Poradenstvo: 032 743 04 67

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: dodávka zo skladu

23

1

TÜV-/MPAgeprüfte
Produkte

Záchytné vane z ocele na skladovanie IBC

Übereinstimmungserklärung (ÜHP)

Záchytná vaňa DENIOS base-line,
až pre 2 IBC nádrže à 1000 litrov
cenovo výhodná alternatíva pre predpisové skladovanie
W rýchle dodanie
W otvory pre vidlice pre vnútropodnikovú prepravu
W zváraná konštrukcia z ocele, práškovo lakovaná
W na vani nie je vykonaná skúška tesnosti

433,-

BEST

Príslušenstvo

Držiak na kanvicu, pozinkovaný,
s priamym odvodom kvapaliny
do záchytnej vane,
Obj. č. 114-566-S0, € 35,-

24

Kryt z tkaniny,
Obj. č. 136-466-S0,
€ 125,-

Ochrana proti rozstreku, zinkovaná, pre
záchytnú vaňu širokú 1350 mm,
Obj. č. 114-567-S0, € 249,Ochrana proti rozstreku, zinkovaná,
pre záchytnú vaňu širokú 2680 mm,
Obj. č. 114-568-S0, € 299,-

Všetky položky s dopravou zdarma

Vložná vaňa do záchytnej vane
z plastu D x Š (mm):
1350 x 1300
Obj. č. 114-434-S0, € 482,-

Dodacia lehota: dodávka zo skladu

Vložná vaňa do záchytnej
vane z plastu D x Š (mm):
2680 x 1300
Obj. č. 114-437-S0, € 674,-

www.denios.sk

TÜV-/MPAgeprüfte
Produkte

Záchytné vane z ocele na skladovanie IBC

Übereinstimmungserklärung (ÜHP)

1

DENIOS base-line - základ pre skladovanie
nebezpečných látok.

vhodné pre skladovanie horľavých
kvapalín (H224-226)

634,-

Skladovacia kapacita IBC à 1000 litrov
Záchytný objem [l]
Celková nosnosť [kg]
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)
Obj. č. práškovo lakovaná verzia

2
1000

1500

3000

1350 x 1300 x 915

2680 x 1300 x 480

255-183-S0

255-184-S0

433,-

634,-

Cena € / ks

Poradenstvo: 032 743 04 67

1
1000

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: dodávka zo skladu
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1

Záchytné vane z ocele na skladovanie IBC

DENIOS
záruka

5
rokov

TÜV-/MPAgeprüfte
Produkte

Übereinstimmungserklärung (ÜHP)

Záchytné vane DENIOS slassic-line so stáčacím priestorom,
pre 1 IBC à 1000 litrov
Stáčací priestor pre väčšiu bezpečnosť pri stáčaní a prelievaní. Optimalizovaná konštrukcia na nožičkách zjednoduší manipuláciu
pomocou zdvižného alebo paletového vozíka a uľahčí vnútropodnikový transport.
W s priestorom pre stáčanie
W so stáčacím podstavcom k použitiu ako dávkovacia stanica
W pre skladovanie agresívnych látok ako sú kyseliny a lúhy môžu byť všetky typy vybavené
odolnou vložnou vaňou z PE
W zváraná konštrukcia z ocele s dlhou životnosťou
W optimálna ochrana proti korózii vďaka vysoko kvalitnému žiarovému zinkovaniu alebo
práškovému lakovaniu
W Profilové vyhĺbenia za účelom vnútropodnikovej prepravy
W schválené pre skladovanie voduohrozjúcich látok
W skúška tesnosti
DENIOS classic-line - riešenie pre každé použitie, napr. skladovanie až 3 IBC
nádrží na jednej vani, ochrana väčších plôch alebo stáčanie a dávkovanie
nebezpečných látok

Stáčací podstavec

od

612,-

prídavný stáčací priestor pre zaistenie väčšej
bezpečnosti pri stáčaní

optimalizovaná konštrukcia na nožičkách

Na skladovanie agresívnych chemikálií odporúčame
záchytné vane z plastu

s mrežovým roštom

so stáčacím
podstavcom

Záchytný objem [l]

1000

1000

Celková nosnosť [kg]

2000

2000

1350 x 1650 x 710

1350 x 1650 x 1180

259-383-S0

259-385-S0

Vybavenie

Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)
Obj. č. práškovo lakovaná verzia
Cena € / ks
Obj. č. pozinkovaná verzia
Cena € / ks

26

612,-

812,-

259-384-S0

259-386-S0

728,-

928,-

Všetky položky s dopravou zdarma

Od strany

58

Príslušenstvo
Obj. č. Ochrana proti rozstreku, zinkovaná, pre záchytnú vaňu širokú 1350 mm
Cena € / ks

249,-

Obj. č. Vložná vaňa z plastu, pre záchytné vane D x Š (mm): 1350 x 1650
Cena € / ks
Obj. č. Držiak na kanvicu
Cena € / ks

Dodacia lehota: dodávka zo skladu

114-567-S0
114-433-S0
539,114-566-S0
35,-

www.denios.sk

TÜV-/MPAgeprüfte
Produkte

Übereinstimmungserklärung (ÜHP)

DENIOS
záruka

Záchytné vane z ocele na skladovanie IBC

5

rokov

1

Záchytné vane DENIOS classic-line,
pre 1 IBC à 1000 litrov
Priestoro úsporná konštrukcia. Optimalizovaná konštrukcia na nožičkách zjednoduší manipuláciu pomocou
zdvižného alebo paletového vozíka a uľahčí vnútropodnikový transport.
W držadlo na kanvice v ponuke ako príslušenstvo
W so stáčacím podstavcom k použitiu dávkovacia stanica
W pre skladovanie agresívnych látok ako sú kyseliny a lúhy môžu byť
všetky typy vybavené odolnou vložnou vaňou z PE
W zváraná konštrukcia z ocele s dlhou životnosťou
W optimálna ochrana proti korózii vďaka vysoko kvalitnému žiarovému
zinkovaniu alebo práškovému lakovaniu
W Profilové vyhĺbenia za účelom vnútropodnikovej prepravy
W schválené pre skladovanie voduohrozjúcich látok
W skúška tesnosti

od

468,-

IBC

Pozri stranu

168-169

PRÍSLUŠENSTVO
Kryt, Obj. č. 136-466-S0, € 125,-

W na ochranu pred znečistením a
poveternostnými vplyvmi
W vysokokvalitný tkanivový kryt
W integrovaná priehradka na dokumenty A4

100 mm svetlá výška

s mrežovým roštom

so stáčacím
podstavcom

Záchytný objem [l]

1000

1000

Celková nosnosť [kg]

2000

2000

1350 x 1300 x 915

1350 x 1300 x 1385

259-387-S0

259-389-S0

Vybavenie

Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)
Obj. č. práškovo lakovaná verzia
Cena € / ks
Obj. č. pozinkovaná verzia
Cena € / ks

Poradenstvo: 032 743 04 67

468,-

668,-

259-388-S0

259-390-S0

624,-

819,-

Príslušenstvo
Obj. č. Ochrana proti rozstreku, zinkovaná, pre záchytnú vaňu širokú 1350 mm
Cena € / ks

249,-

Obj. č. Vložná vaňa do záchytnej vane z plastu D x Š (mm): 1350 x 1300
Cena € / ks

114-434-S0
482,-

Obj. č. Držiak na kanvicu
Cena € / ks

Všetky položky s dopravou zdarma

114-567-S0

114-566-S0
35,-

Dodacia lehota: dodávka zo skladu
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1

Záchytné vane z ocele na skladovanie IBC

DENIOS
záruka

5
rokov

TÜV-/MPAgeprüfte
Produkte

Übereinstimmungserklärung (ÜHP)

Záchytné vane DENIOS classic-line,
až pre 2 IBC nádrže á 1000 litrov
Určené pre skladovanie 2 IBC nádrží. Optimalizovaná konštrukcia na n nožičkách zjednoduší
manipuláciu pomocou zdvižného alebo paletového vozíka a uľahčí vnútropodnikový transport.
W so stáčacím podstavcom k použitiu ako dávkovacia stanica
W pre skladovanie agresívnych látok ako sú kyseliny a lúhy môžu byť všetky
typy vybavené odolnou vložnou vaňou z PE
W zváraná konštrukcia z ocele s dlhou životnosťou
W optimálna ochrana proti korózii vďaka vysoko kvalitnému žiarovému
zinkovaniu alebo práškovému lakovaniu

W Profilové vyhĺbenia za účelom vnútropodnikovej prepravy
W schválené pre skladovanie horľavých kvapalín (H224-226) a vodu
ohrozujúcich látok všetkých tried
W skúška tesnosti

Uzemňovací kábel pre
bezpečnosť pri stáčaní
Pozri stranu

od

203

664,-

držadlo na kanvicu v ponuke ako príslušenstvo

s mrežovým roštom

s jedným stáčacím podstavcom

s dvomi stáčacími podstavcami

Záchytný objem [l]

Vybavenie

1000

1000

1000

Celková nosnosť [kg]

4000

4000

4000

2680 x 1300 x 480

2680 x 1300 x 950

2680 x 1300 x 950

259-397-S0

259-399-S0

259-401-S0

664,-

956,-

1.128,-

259-398-S0

259-400-S0

259-402-S0

739,-

1.022,-

1.188,-

Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)
Obj. č. práškovo lakovaná verzia
Cena € / ks
Obj. č. pozinkovaná verzia
Cena € / ks
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Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: dodávka zo skladu

www.denios.sk

TÜV-/MPAgeprüfte
Produkte

Übereinstimmungserklärung (ÜHP)

DENIOS
záruka

Záchytné vane z ocele na skladovanie IBC

5

rokov

BE

ST

PRÍSLUŠENSTVO

INOVÁCIA
Systém detekcie úniku nebezpečných
látok SpillGuard® - úplne sebestačný a
pripravený na okamžité použitie,
Obj. č. 267-579-S0, € 79,-

Pozri stranu

264-265

SE

1

LL

ER

664,Obj. č. 259-397-S0

Žiarovo zinkovaný rošt ako odkladacia plocha,
užitočné zaťaženie 2000 kg na odkladacie miesto

optimalizovaná konštrukcia na nožičkách - jednoduchá
manipulácia pomocou zdvižného alebo paletového vozíka

100 mm svetlá výška

PRÍSLUŠENSTVO
Držiak na kanvicu,
pozinkovaný, s priamym
odvodom kvapaliny do
záchytnej vane,
Obj. č. 114-566-S0, € 35,-

Poradenstvo: 032 743 04 67

Ochrana proti rozstreku,
zinkovaná, pre záchytnú
vaňu širokú 2680 mm,
Obj. č. 114-568-S0, € 299,-

Všetky položky s dopravou zdarma

Vložná vaňa do záchytnej vane z
plastu D x Š (mm): 2680 x 1300
Obj. č. 114-437-S0, € 674,-

Dodacia lehota: dodávka zo skladu
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1

Záchytné vane z ocele na skladovanie IBC

DENIOS
záruka

5
rokov

TÜV-/MPAgeprüfte
Produkte

Übereinstimmungserklärung (ÜHP)

Záchytné vane DENIOS classic-line so stáčacím priestorom,
pre 2 IBC à 1000 litrov
Stáčací priestor pre väčšiu bezpečnosť pri stáčaní a prelievaní. Optimalizovaná konštrukcia na nožičkách zjednoduší manipuláciu pomocou
zdvižného alebo paletového vozíka a uľahčí vnútropodnikový transport.
W s priestorom pre stáčanie
W so stáčacím podstavcom k použitiu ako dávkovacia stanica
W pre skladovanie agresívnych látok ako sú kyseliny a lúhy môžu byť všetky
typy vybavené odolnou vložnou vaňou z PE
W zváraná konštrukcia z ocele s dlhou životnosťou

W optimálna ochrana proti korózii vďaka vysoko kvalitnému žiarovému
zinkovaniu alebo práškovému lakovaniu
W schválené pre skladovanie horľavých kvapalín (H224-226) a vodu
ohrozujúcich látok všetkých tried
W skúška tesnosti

DENIOS classic-line - riešenie pre každé použitie, napr.
skladovanie až 3 IBC nádrží na jednej vani, ochrana väčších
plôch alebo stáčanie a dávkovanie nebezpečných látok

ochrana proti postriekaniu v
ponuke ako príslušenstvo

Stáčací podstavec

od

896,stáčací priestor pre zaistenie väčšej
bezpečnosti pri stáčaní

s mrežovým roštom

s jedným stáčacím
podstavcom

s dvomi stáčacími
podstavcami

Záchytný objem [l]

1000

1000

1000

Celková nosnosť [kg]

4000

4000

4000

2680 x 1650 x 415

2680 x 1650 x 885

2680 x 1650 x 885

259-391-S0

259-393-S0

259-395-S0

896,-

1.092,-

1.268,-

259-392-S0

259-394-S0

259-396-S0

956,-

1.156,-

1.328,-

Vybavenie

Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)
Obj. č. práškovo lakovaná verzia
Cena € / ks
Obj. č. pozinkovaná verzia
Cena € / ks

30

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: dodávka zo skladu

Príslušenstvo
Obj. č. Ochrana proti rozstreku, zinkovaná, pre záchytnú
vaňu širokú 2680 mm
Cena € / ks

299,-

Obj. č. Vložná vaňa do
záchytnej vane z plastu D x Š
(mm): 2680 x 1650
Cena € / ks

114-568-S0

114-436-S0
698,-

www.denios.sk

TÜV-/MPAgeprüfte
Produkte

Übereinstimmungserklärung (ÜHP)

Záchytné vane z ocele na skladovanie IBC

5

DENIOS
záruka

rokov

1

Záchytné vane DENIOS classic-line,
až pre 3 IBC nádrže à 1000 litrov
Určené pre skladovanie 3 IBC nádrží. Optimalizovaná konštrukcia na nožičkách zjednoduší manipuláciu pomocou zdvižného alebo paletového
vozíka a uľahčí vnútropodnikový transport.
W so stáčacím podstavcom k použitiu ako dávkovacia stanica
W pre skladovanie agresívnych látok ako sú kyseliny a lúhy môžu byť všetky
typy vybavené odolnou vložnou vaňou z PE
W zváraná konštrukcia z ocele s dlhou životnosťou
W optimálna ochrana proti korózii vďaka vysoko kvalitnému žiarovému
zinkovaniu alebo práškovému lakovaniu

W schválené pre skladovanie horľavých kvapalín (H224-226) a vodu
ohrozujúcich látok všetkých tried
W skúška tesnosti

od

,1.328

Žiarovo pozinkovaný rošt ako skladovacia plocha

100 mm svetlá výška
optimalizovaná konštrukcia na nožičkách

s mrežovým roštom

s jedným stáčacím
podstavcom

s dvomi stáčacími
podstavcami

s tromi stáčacími
podstavcami

Záchytný objem [l]

1000

1000

1000

1000

Celková nosnosť [kg]

6000

6000

6000

6000

3280 x 1300 x 420

3280 x 1300 x 890

3280 x 1300 x 890

3280 x 1300 x 890

259-403-S0

259-405-S0

259-407-S0

259-409-S0

Vybavenie

Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)
Obj. č. práškovo lakovaná verzia
Cena € / ks
Obj. č. pozinkovaná verzia
Cena € / ks

Poradenstvo: 032 743 04 67

1.328,-

1.476,-

1.652,-

1.808,-

259-404-S0

259-406-S0

259-408-S0

259-410-S0

1.476,-

1.656,-

1.776,-

2.024,-

Všetky položky s dopravou zdarma

Príslušenstvo
Obj. č. Držiak na kanvicu
Cena € / ks
Obj. č. Vložná vaňa do
záchytnej vane z plastu D x Š
(mm): 3280 x 1300
Cena € / ks

Dodacia lehota: dodávka zo skladu

114-566-S0
35,180-335-S0
727,-

31

1

Podlahové plošiny z ocele na ochranu väčších plôch

DENIOS
záruka

5
rokov

Podlahové plošiny DENIOS classic-line,
s obzvlášť nízkou stavebnou výškou 78 mm

TÜV-/MPAgeprüfte
Produkte

Übereinstimmungserklärung (ÜHP)

Podlahové plošiny DENIOS classic-line –
premeňte jestvujúci pristor na sklad pre
predpisové skladovanie nebezpečných látok.

Jednoducho skombinovateľné pre ochranu väčších plôch. Schválené pre
predpisové skladovanie a bezpečnosť pri stáčaní a prelievaní.
Plnia požiadavky Zákona o vodách.
W
W
W
W
W

v ponuke ako príslušenstvo nájazdová rampa
zváraná konštrukcia – bezpečná s dlhou životnosťou
zinkované pre optimálnu ochranu proti korózii
schválené pre skladovanie horľavých kvapalín (H224-226) a vodu ohrozujúcich látok všetkých tried
skúška tesnosti

Sudové čerpadlá

Od strany

Nástavné regály

76

Pozri stranu

192

výška: 78 mm

Záchytný objem [l]
Vonkajšie rozmery Š x H [mm]
Nosnosť [kg/m²]:
Obj. č.* pri zaťažení kolesom: 450 kg
Cena € / ks
Obj. č.* pri zaťažení kolesom: 2000 kg
Cena € / ks

80

110

140

170

225

1362 x 1362

1862 x 1362

1862 x 1862

2862 x 1362

2862 x 1862

5000

5000

5000

5000

5000

115-128-S0

115-130-S0

168-966-S0

115-132-S0

115-134-S0

376,-

472,-

576,-

668,-

916,-

120-233-S0

120-234-S0

195-305-S0

120-235-S0

120-236-S0

456,-

684,-

939,-

992,-

1.284,-

*Dosadacia plocha 200 x 200 mm

32

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: dodávka zo skladu

www.denios.sk

TÜV-/MPAgeprüfte
Produkte

Übereinstimmungserklärung (ÜHP)

DENIOS
záruka

5

rokov

Podlahové plošiny z ocele na ochranu väčších plôch

Regály na nebezpečné látky

Od strany

68

1

Pre skladovanie agresívnych chemikálií
odporúčame podlahové plošiny z plastu
Pozri stranu

66-67

od

376,-

Na vyžiadanie v ponuke i iné
rozmery a vyhotovenia z nerezu.

PRÍSLUŠENSTVO
Spojovacie prvky
Vonkajšie rozmery Š x H [mm]
Obj. č.

VE 14

VE 19

VE 29

1320 x 45

1820 x 45

2820 x 45

115-158-S0

115-159-S0

115-160-S0

11,60

15,60

15,60

Cena € / ks
AR 14

AR 19

AR 29

Vonkajšie rozmery Š x H [mm]

Nájazdové rampy

1320 x 720

1820 x 720

2820 x 720

730 x 730

Obj. č.

115-164-S0

115-165-S0

115-166-S0

115-171-S0

257,-

324,-

474,-

126,-

Cena € / ks
Upevňovacie prvky
Vonkajšie rozmery Š x H [mm]
Obj. č.
Cena € / ks

Poradenstvo: 032 743 04 67

Všetky položky s dopravou zdarma

Nájazdový roh

Dištančná spojka

Upevnenie okraja

25 x 120

20 x 80

130 x 130

115-169-S0

115-170-S0

115-167-S0

10,80

9,20

18,40

Dodacia lehota: dodávka zo skladu

Krížová spojka

33

1

Podlahové plošiny z ocele na ochranu väčších plôch

DENIOS
záruka

TÜV-/MPAgeprüfte
Produkte

5
rokov

Übereinstimmungserklärung (ÜHP)

Podlahové plošiny DENIOS classic-line,
s obzvlášť nízkou stavebnou výškou 123 mm
Jednoducho skombinovateľné pre ochranu väčších plôch. Schválené pre predpisové
skladovanie a bezpečnosť pri stáčaní a prelievaní
v ponuke ako príslušenstvo nájazdová rampa
zváraná konštrukcia – bezpečná s dlhou životnosťou
zinkované pre optimálnu ochranu proti korózii
schválené pre skladovanie horľavých kvapalín (H224-226) a vodu ohrozujúcich látok
všetkých tried
W skúška tesnosti

W
W
W
W

od

,
6
5
1

Podlahové plošiny DENIOS classic-line – premeňte jestvujúci
pristor na sklad pre predpisové skladovanie nebezpečných látok.
výška: 123 mm

Záchytný objem [l]
Nosnosť [kg/m²]:
Vonkajšie rozmery Š x H [mm]
Obj. č.* pri zaťažení kolesom: 450 kg
Cena € / ks
Obj. č.* pri zaťažení kolesom: 2000 kg
Cena € / ks

20

40

80

165

95

210

5000

5000

5000

5000

5000

5000

500 x 500

1000 x 500

1000 x 1000

2000 x 1000

2500 x 500

2500 x 1000

115-137-S0

115-139-S0

115-141-S0

115-143-S0

115-145-S0

115-147-S0

156,-

238,-

342,-

484,-

398,-

528,-

115-149-S0

115-150-S0

115-151-S0

115-152-S0

115-153-S0

115-154-S0

194,-

344,-

524,-

696,-

668,-

772,-

*Dosadacia plocha 200 x 200 mm

34

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: 2 týždne

www.denios.sk

TÜV-/MPAgeprüfte
Produkte

Übereinstimmungserklärung (ÜHP)

5

DENIOS
záruka

rokov

Podlahové plošiny z ocele na ochranu väčších plôch

Nástavné regály

1

Od strany

76

Regály na nebezpečné látky
Od strany

68

Na vyžiadanie v ponuke i iné rozmery a
vyhotovenia z nerezu.

PRÍSLUŠENSTVO
Spojovacie prvky
Vonkajšie rozmery Š x H [mm]
Obj. č.

VE 5

VE 10

VE 20

VE 25

470 x 45

970 x 45

1970 x 45

2470 x 45
115-175-S0

115-172-S0

115-173-S0

115-174-S0

Cena € / ks

9,20

9,20

11,60

14,40

Nájazdové rampy

AR 5

AR 10

AR 20

AR 25

Vonkajšie rozmery Š x H [mm]

450 x 1120

950 x 1120

1950 x 1120

2450 x 1120

Obj. č.

115-176-S0

115-177-S0

115-178-S0

115-179-S0

189,-

313,-

526,-

608,-

Dištančná spojka

Upevnenie okraja

Krížová spojka

Nájazdový roh

25 x 120

20 x 80

130 x 130

1140 x 1140

115-182-S0

115-183-S0

115-167-S0

115-181-S0

11,60

9,90

18,40

269,-

Cena € / ks
Upevňovacie prvky
Vonkajšie rozmery Š x H [mm]
Obj. č.
Cena € / ks

Poradenstvo: 032 743 04 67

Všetky položky s dopravou zdarma

Nájazdový roh

269,-

Obj. č.
115-181-S0

Krížová spojka

18,40

Dodacia lehota: 2 týždne

Obj. č.
115-167-S0

35

1

Vane pre malé nádoby z plastu

Vane na malé nádoby DENIOS base-line,
so záchytným objemom 7 až 68 litrov
Optimálne pre použitie priamo na pracovisku napr. na pracovnom ponku.
W k bezpečnému skladovaniu malých nádob
W rozmerovo prispôsobené europalete
W Vysoká chemická odolnosť voči olejom, kyselinám, lúhom a
iným aresívnym látkam

od

34,-

Záchytný objem [l]
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)
Obj. č. bez roštu
Cena € / ks
Obj. č. s pozinkovaným roštom
Cena € / ks
Obj. č. s plastovým roštom
Cena € / ks

36

7

15

32

68

200 x 400 x 120

400 x 400 x 120

400 x 800 x 120

800 x 800 x 120

243-463-S0

243-469-S0

243-475-S0

243-481-S0

34,-

39,-

54,50

79,50

243-465-S0

243-471-S0

243-477-S0

243-483-S0

59,-

75,50

99,-

149,-

243-464-S0

243-470-S0

243-476-S0

243-482-S0

73,50

86,-

128,-

174,-

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: dodávka zo skladu

www.denios.sk

DIBt

Allgemeine Bauaufsichtliche
Zulassung – Z-40.22-55

DENIOS
záruka

Vane pre malé nádoby z plastu

5

rokov

1

Vane na malé nádoby DENIOS classic-line,
až pre 2 sudy à 60 litrov
Skladujte nebezpečné látky predpisovo a priamo na mieste použitia
W vysokoce odolná voči olejom, kyselinám, lúhom a iným agresívnym látkam
W stabilná konštrukcia odolná voči prerazeniu, nárazu a voči veľkým teplotným výkyvom
W z vysoko odolného polyethylénu (PE)

od

82,-

PRÍSLUŠENSTVO
Posuvná rukoväť
Obj. č. 130-627-S0,
€ 46,-

Verzia

bez nožičiek

Záchytný objem [l]

60

60

bez

pozinkovaná
verzia

645 x 795 x 210

645 x 795 x 210

107-262-S0

114-687-S0

82,-

134,-

Mrežový rošt
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)
Obj. č.
Cena € / ks

Poradenstvo: 032 743 04 67

s nožičkami
60

s kolieskami

60

60

plastová verzia

bez

pozinkovaná
verzia

645 x 795 x 235

645 x 795 x 300

645 x 795 x 300

114-689-S0

130-427-S0

129-043-S0

149,-

107,-

142,-

Všetky položky s dopravou zdarma

60

60

60

plastová verzia

bez

pozinkovaná
verzia

plastová verzia

645 x 795 x 325

645 x 795 x 315

645 x 795 x 315

645 x 795 x 340

129-044-S0

129-161-S0

129-162-S0

129-163-S0

166,-

185,-

225,-

233,-

Dodacia lehota: dodávka zo skladu

60

37

1

Vane pre malé nádoby z plastu

DENIOS
záruka

5

rokov

DIBt

Allgemeine Bauaufsichtliche
Zulassung – Z-40.22-55

Vane na malé nádoby DENIOS classic-line,
so záchytným objemom až 130 litrov
Záchytné vane z nárazuvzdorného, bezešvového polyethylénu je možné vkladať do akéhokoľvek mrežového boxu alebo na drevenú paletu
prispôsobenú vysokozdvižnému vozíku.
W
W
W
W

schválené pre skladovanie nebezpečných látok
vysoko odolná voči olejom, kyselinám, lúhom a iným aresívnym látkam
ľahko čistiteľná
V ponuke ako sada v mrežovom boxe

príkad použitia - k umistneniu na europaletu

109,Obj. č. 114-758-S0

PRÍSLUŠENSTVO
Veko typ GA pre gitterbox, Obj. č. 106-176-S0,
€ 104,-

CENA ZA SADU

322,-

Mrežový box vrát. vane do
mrežového boxu DENIOS
classic-line, Obj. č. 129-049-S0

Mrežové boxy a príslušenstvo / Mrežové a
stohovacie zariadenia pre europalety

Bezpečne čistenie s FALCON
postrekovacími a vlhčiacimi kanvicami

Zberné vane na starý olej

Pozri stranu

374

38

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: dodávka zo skladu

www.denios.sk

DIBt

Vane pre malé nádoby z plastu

Allgemeine Bauaufsichtliche
Zulassung – Z-40.22-559

1

Vane na malé nádoby DENIOS pro-line,
so záchytným objemom až 180 litrov
Optimálne pre využitie v bezprostrednom okolí pracoviska. Skladujte nebezpečné látky predpisovo a priamo na mieste použitia.
z chemicky vysoko odolného polyethylénu (PE)
dlhodobá ochrana proti korózii pri skladovaní agresívnych chemikálií
rozmeovo prispôsobené europaletám a chemickým paletám
ľahko čistitelné
volitelne so stabilným, vynímateľným mrežovým roštom, sériovo s indikátorom miery naplnnenia v
červenej fabe
W vane a mrežové rošty sú recyklovateľné a stohovatelné

W
W
W
W
W

Nádoby je možné pohodlne skladovať i na dne
záchytnej vane, stačí len vybrať mrežové rošty

NOVINKA
od

143,-

DENIOS
záruka

10

rokov

Indikátor naplnenia Vás upozorní na to, že se vo vani nachádza kvapalina

Záchytný objem [l]
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)
Obj. č. bez roštu

120

180

1168 x 784 x 180

1168 x 1168 x 180

264-513-S0

264-515-S0

Cena € / ks
Obj. č. s plastovým roštom

143,-

189,-

264-514-S0

264-516-S0

271,-

369,-

Cena € / ks

Poradenstvo: 032 743 04 67

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: dodávka zo skladu

39

1

Vane pre malé nádoby z plastu

DIBt

Allgemeine Bauaufsichtliche
Zulassung – Z-40.22-559

Vane na malé nádoby DENIOS pro-line,
so záchytným objemom až 180 litrov

PRÍSLUŠENSTVO
Bezpečne čistenie s FALCON
postrekovacími a vlhčiacimi
kanvicami

Optimálne pre využitie v bezprostrednom okolí pracoviska. Skladujte nebezpečné látky
predpisovo a priamo na mieste použitia.
W
W
W
W
W
W
W

z chemicky vysoko odolného polyethylénu (PE)
dlhodobá ochrana proti korózii pri skladovaní agresívnych chemikálií
rozmeovo prispôsobené europaletám a chemickým paletám
ľahko čistitelné
6 možných kombinácií veľkostí s objemom 20 až 180 litrov
volitelne so stabilným, vynímateľným mrežovým roštom, sériovo s indikátorom miery naplnnenia v červenej fabe
vane a mrežové rošty sú recyklovateľné a stohovatelné

Od strany

374

od

42,50

DENIOS
záruka

10

rokov

Indikátor naplnenia Vás upozorní na to, že se vo vani
nachádza kvapalina

Záchytný objem [l]
Prevedenie
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)
Obj. č.
Cena € / ks

40

20

20

bez roštu

s plastovým
roštom

30
bez roštu

s plastovým roštom

bez roštu

400 x 400 x 180

400 x 400 x 180

592 x 400 x 180

592 x 400 x 180

248-037-S0

248-041-S0

248-038-S0

248-042-S0

42,50

83,50

53,-

109,-

Všetky položky s dopravou zdarma

30

40

40

80

80

s plastovým roštom

bez roštu

s plastovým
roštom

784 x 400 x 180

784 x 400 x 180

784 x 784 x 180

784 x 784 x 180

248-039-S0

248-043-S0

248-040-S0

248-044-S0

64,-

123,-

83,50

156,-

Dodacia lehota: dodávka zo skladu

www.denios.sk

DIBt

Vane pre malé nádoby z plastu

Allgemeine Bauaufsichtliche
Zulassung – Z-40.22-559

1

PRÍSLUŠENSTVO

IN
A

I
ÁC
OV

FALCON stáčacie kanvice LubriFlex
pre čistejšie a pohodlnejšie
dávkovanie

Od strany

184-185

Nádoby je možné pohodlne skladovať i na dne záchytnej vane, stačí
len vybrať mrežové rošty

DENIOS
záruka

Záchytný objem [l]
Prevedenie
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)
Obj. č.
Cena € / ks

Poradenstvo: 032 743 04 67

10

rokov

120

120

180

180

bez roštu

s plastovým roštom

bez roštu

s plastovým roštom

1168 x 784 x 180

1168 x 784 x 180

1168 x 1168 x 180

1168 x 1168 x 180

264-513-S0

264-514-S0

264-515-S0

264-516-S0

143,-

271,-

189,-

369,-

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: dodávka zo skladu

41

1

Záchytné vane z plastu pre 200 l sudy

DIBt

Allgemeine Bauaufsichtliche
Zulassung – Z-40.22-538

Záchytné vane DENIOS base-line,
až pre 2 sudy à 200 litrov
cenovo výhodná alternatíva pre predpisové skladovanie
W rýchle dodanie
W z vysoko odolného polyethylénu (PE), odolného voči korózii
W stabilná konštrukcia odolná voči prerazeniu, nárazu a voči veľkým teplotným výkyvom

od

162,-BEST

42

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: dodávka zo skladu

www.denios.sk

DIBt

Záchytné vane z plastu pre 200 l sudy

Allgemeine Bauaufsichtliche
Zulassung – Z-40.22-538

1

PRÍSLUŠENSTVO

Stojany na sudy z polyetylénu (PE)
W vhodný na 60 a 200-litrové
sudy otočením o 180°
Obj. č. 114-904-S0, € 82,50

Súprava na zaistenie
nákladu, skladá sa
z bezpečnostného
upínacieho pásu a držiaka
pre 2 sudy,
Obj. č. 229-527-S0,
€ 69,50

Mrežový rošt
Prevedenie
Skladovacia kapacita sudy à 200 litrov
Záchytný objem [l]
Celková nosnosť [kg]
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)
Obj. č.
Cena € / ks

Poradenstvo: 032 743 04 67

bez

pozinkovaná verzia

plastová verzia

bez

pozinkovaná verzia

plastová verzia

podjazdné

podjazdné

podjazdné

s kolieskami

s kolieskami

s kolieskami

1

2

2

1

2

2

220

220

220

220

220

220

760

440

440

360

620

620

865 x 1245 x 350

865 x 1245 x 350

865 x 1245 x 375

865 x 1245 x 1060

865 x 1245 x 1060

865 x 1245 x 1060

267-365-S0

267-368-S0

267-371-S0

267-375-S0

267-377-S0

267-380-S0

162,-

254,-

263,-

245,-

348,-

359,-

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: dodávka zo skladu

43

1

Záchytné vane z plastu pre 200 l sudy

DIBt

Allgemeine Bauaufsichtliche
Zulassung – Z-40.22-538

Záchytné vane DENIOS base-line,
až pre 4 sudy à 200 litrov
cenovo výhodná alternatíva pre predpisové skladovanie
W
W
W
W

rýchle dodanie
z vysoko odolného polyethylénu (PE), odolného voči korózii
stabilná konštrukcia odolná voči prerazeniu, nárazu a voči veľkým teplotným výkyvom
Chemické palety j mžné umiestniť priamo do záchytnej vane (bez mrežového roštu).

od

238,-

BEST

44

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: dodávka zo skladu

www.denios.sk

DIBt

Záchytné vane z plastu pre 200 l sudy

Allgemeine Bauaufsichtliche
Zulassung – Z-40.22-538

Mrežový rošt
Skladovacia kapacita sudy à 200 litrov
Záchytný objem [l]
Celková nosnosť [kg]
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)
Obj. č.
Cena € / ks

Poradenstvo: 032 743 04 67

bez

pozinkovaná verzia

4

4

4

255

255

255

plastová verzia

950

950

950

1235 x 1235 x 275

1235 x 1235 x 275

1235 x 1235 x 300

267-382-S0

267-415-S0

267-417-S0

238,-

329,-

338,-

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: dodávka zo skladu

1

45

1

Záchytné vane z plastu pre 200 l sudy

DENIOS
záruka

5

rokov

DIBt

Allgemeine Bauaufsichtliche
Zulassung – Z-40.22-421

Záchytné vane DENIOS classic-line,
200litrové sudy
Profilové vyhĺbenia v spodnej časti vane umožnia bezpečnú prepravu a uskladnenie pomocou sudových zdvižiek,
paletových a vysokozdvižných vozíkov.
W
W
W
W
W

vysoko odolná voči olejom, kyselinám, lúhom a iným agresívným látkam
dľa predpisov: bezšvová konštrukcia, absolútne nepriepustná voči akejkoľvek tekutine
stabilná konštrukcia odolná voči prerazeniu, nárazu a voči veľkým teplotným výkyvom
obzvlášť kompaktná, priestorovo úsporná konštrukcia
odolná voči korózi a ľahko čistiteľná

pre sud à 200 litrov a / alebo malé nádoby

pre 2 sudy

od

185,-

Pre vašu bezpečnosť sú všetky záchytné, plastové vane
preskúšané - pri teste nosnosti musia vane odolať
4-násobnému zaťaženiu.

46

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: dodávka zo skladu

www.denios.sk

DIBt

Allgemeine Bauaufsichtliche
Zulassung – Z-40.22-421

DENIOS
záruka

Záchytné vane z plastu pre 200 l sudy

5

rokov

1

Sudy dodané na palete sa odstavia priamo na záchytných
vaniach - odstraňuje sa náročné premiestnenie.

Skladovacia kapacita sudy à 200 litrov

1

1

2

2

2

2

pozinkovaná verzia

plastová verzia

bez

pozinkovaná verzia

plastová verzia

plastová verzia

Záchytný objem [l]

245

245

270

270

270

270

Celková nosnosť [kg]

400

300

300

800

600

600

760 x 910 x 500

760 x 910 x 525

900 x 1300 x 350

900 x 1300 x 350

900 x 1300 x 375

900 x 1300 x 470

162-311-S0

162-309-S0

160-569-S0

162-287-S0

162-286-S0

160-729-S0

185,-

204,-

204,-

248,-

298,-

242,-

Mrežový rošt

Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)
Obj. č.
Cena € / ks

Poradenstvo: 032 743 04 67

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: dodávka zo skladu

47

1

Záchytné vane z plastu pre 200 l sudy

DENIOS
záruka

5

rokov

DIBt

Allgemeine Bauaufsichtliche
Zulassung – Z-40.22-421

Záchytné vane DENIOS classic-line,
až pre 4 sudy à 200 litrov
Profilové vyhĺbenia v spodnej časti záchytnej vane umožnia bezpečnú prepravu a uskladnenie pomocou sudových zdvižiek,
paletových a vysokozdvižných vozíkov.
W
W
W
W
W

vysoko odolná voči olejom, kyselinám, lúhom a iným agresívným látkam
dľa predpisov: bezšvová konštrukcia, absolútne nepriepustná voči akejkoľvek tekutine
stabilná konštrukcia odolná voči prerazeniu, nárazu a voči veľkým teplotným výkyvom
obzvlášť kompaktná, priestorovo úsporná konštrukcia
odolná voči korózi a ľahko čistiteľná

Sudy dodané na palete sa i s paletou
uskladnia priamo na záchytných vaniach eliminuje sa náročné prekladanie sudov.

od

353,-

Sudové čerpadlá
Pozri stranu

192

48

Sudy s lemom
Pozri stranu

172

Všetky položky s dopravou zdarma

Sudové zdvižky
Pozri stranu

224

Dodacia lehota: dodávka zo skladu

www.denios.sk

DIBt

Allgemeine Bauaufsichtliche
Zulassung – Z-40.22-421

DENIOS
záruka

Záchytné vane z plastu pre 200 l sudy

5

rokov

1

PRÍSLUŠENSTVO
Stojany na sudy z polyetylénu (PE)
W vhodný na 60 a 200-litrové sudy otočením o 180°
W vonkajšie rozmery Š x H x V (mm): 475 x 620 x 390

Obj. č. 114-904-S0, € 82,50

Záchytné vane DENIOS classic-line pre 2 alebo 4 sudy s obsahom 200 litrov
s PE roštom sa dajú vďaka ich identickej výške a šírke ideálne navzájom
kombinovať.

Skladovacia kapacita sudy à 200 litrov
Mrežový rošt

4

4

4

4

bez

pozinkovaná verzia

plastová verzia

plastová verzia

Záchytný objem [l]

405

405

405

405

Celková nosnosť [kg]

500

1600

1000

1000

1300 x 1300 x 350

1300 x 1300 x 350

1300 x 1300 x 375

1300 x 1300 x 470

160-570-S0

162-290-S0

162-289-S0

160-730-S0

353,-

412,-

428,-

412,-

Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)
Obj. č.
Cena € / ks

Poradenstvo: 032 743 04 67

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: dodávka zo skladu

49

1

Záchytné vane z plastu pre 200 l sudy

DIBt

Allgemeine Bauaufsichtliche
Zulassung – Z-40.22-421

DENIOS
záruka

5

rokov

Záchytné vane DENIOS classic-line,
až pre 4 sudy à 200 litrov
Nájazdové otvory v podlahe záchytnej vane umožnia bezpečnú prepravu a uskladnenie pomocou sudových zdvižiek,
paletových a vysokozdvižných vozíkov.
W
W
W
W
W

vysoko odolná voči olejom, kyselinám, lúhom a iným agresívným látkam
dľa predpisov: bezšvová konštrukcia, absolútne nepriepustná voči akejkoľvek tekutine
stabilná konštrukcia odolná voči prerazeniu, nárazu a voči veľkým teplotným výkyvom
obzvlášť kompaktná, priestorovo úsporná konštrukcia
odolná voči korózi a ľahko čistiteľná

od

384,-

Sudové zdvižky

Skladovacia kapacita europalety
Mrežový rošt
Záchytný objem
Celková nosnosť [kg]
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)
Obj. č.
Cena € / ks

50

2

2

2

bez

pozinkovaná verzia

plastová verzia

520

520

520

1200

1600

1200

2520 x 900 x 350

2520 x 900 x 350

2520 x 900 x 350

236-310-S0

236-312-S0

236-311-S0

384,-

424,-

466,-

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: dodávka zo skladu

Pozri stranu

224

www.denios.sk

DENIOS
záruka

5

rokov

DIBt

Záchytné vane z plastu pre 200 l sudy

Allgemeine Bauaufsichtliche
Zulassung – Z-40.22-421

1

PRÍSLUŠENSTVO
Zdvíhacie zariadenie pre
mrežový rošt
W na ergonomické a bezpečné
zdvíhanie roštov na
záchytných vaniach
W univerzálne sa hodí pre všetky
rošty z ocele, ušľachtilej ocele
a plastu
W stabilné prevedenie z
chemicky odolnej ušľachtilej
ocele
W 2 ks = 1 balenie

Obj. č. 215-854-S0, € 51,50

DENSORB bezpečnostná
skriňa so sorbentnou rolou

Skladovacia kapacita europalety
Mrežový rošt
Záchytný objem
Celková nosnosť [kg]
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)
Obj. č.
Cena € / ks

Poradenstvo: 032 743 04 67

2

2

2

bez

pozinkovaná verzia

plastová verzia

440

440

440

1200

1600

1200

1720 x 1300 x 350

1720 x 1300 x 350

1720 x 1300 x 350

236-313-S0

236-315-S0

236-314-S0

399,-

424,-

466,-

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: dodávka zo skladu
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1

Záchytné vane z plastu pre 200 l sudy

DIBt

Allgemeine Bauaufsichtliche
Zulassung – Z-40.22-55

DENIOS
záruka

5

rokov

Záchytné vane DENIOS classic-line,
až pre 2 sudy à 200 litrov
Nájazdové otvory umožnia bezpečnú prepravu a uskladnenie pomocou sudových zdvižiek, paletových a vysokozdvižných vozíkov.
W vysoko odolná voči olejom, kyselinám, lúhom a iným agresívným látkam
W dľa predpisov: bezšvová konštrukcia, absolútne nepriepustná voči
akejkoľvek tekutine
W stabilná konštrukcia odolná voči prerazeniu, nárazu a voči veľkým
teplotným výkyvom
W obzvlášť kompaktná, priestorovo úsporná konštrukcia
W odolná voči korózi a ľahko čistiteľná

NOVINKA

stabilný korpus vane, zabudované podpery na
mrežové rošty, príp. palety

bez mrežového roštu k priamemu
umiestneniu europaliet

od

219,-

s pozinkovaným mrežovým roštom

PRÍSLUŠENSTVO

INOVÁCIA
Systém detekcie úniku nebezpečných
látok SpillGuard® - úplne sebestačný a
pripravený na okamžité použitie,
Obj. č. 267-579-S0, € 79,Pozri stranu

264-265
52

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: dodávka zo skladu

www.denios.sk

DENIOS
záruka

5

rokov

DIBt

Záchytné vane z plastu pre 200 l sudy

Allgemeine Bauaufsichtliche
Zulassung – Z-40.22-55

1

NOVINKA

s podjazdnou plastovou paletou ako skladovacou plochou

s plastovým mrežovým roštom

Mrežový rošt

bez

pozinkovaná verzia

plastová verzia

Záchytný objem [l]

220

220

220

220

Celková nosnosť [kg]

800

800

800

800

1330 x 930 x 385

1330 x 930 x 385

1330 x 930 x 410

1330 x 930 x 500

265-412-S0

267-495-S0

267-499-S0

267-501-S0

219,-

249,-

298,-

312,-

Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)
Obj. č.
Cena € / ks

Poradenstvo: 032 743 04 67

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: dodávka zo skladu

plastová verzia

53

1

Záchytné vane z plastu pre 200 l sudy

DIBt

Allgemeine Bauaufsichtliche
Zulassung – Z-40.22-55

DENIOS
záruka

5

rokov

Záchytné vane DENIOS classic-line,
až pre 4 sudy à 200 litrov
Nájazdové otvory umožnia bezpečnú prepravu a uskladnenie pomocou sudových zdvižiek, paletových a vysokozdvižných vozíkov.
W vysoko odolná voči olejom, kyselinám, lúhom a iným agresívným látkam
W dľa predpisov: bezšvová konštrukcia, absolútne nepriepustná voči
akejkoľvek tekutine
W stabilná konštrukcia odolná voči prerazeniu, nárazu a voči veľkým
teplotným výkyvom
W obzvlášť kompaktná, priestorovo úsporná konštrukcia
W odolná voči korózi a ľahko čistiteľná

NOVINKA
od

382,-

bez mrežového roštu k priamemu umiestneniu chemických paliet

stabilný korpus vane, zabudované podpery na
mrežové rošty, príp. palety

s pozinkovaným mrežovým roštom

PRÍSLUŠENSTVO

INOVÁCIA
Systém detekcie úniku nebezpečných
látok SpillGuard® - úplne sebestačný a
pripravený na okamžité použitie,
Obj. č. 267-579-S0, € 79,Pozri stranu

264-265
54

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: dodávka zo skladu

www.denios.sk

DENIOS
záruka

5

rokov

DIBt

Záchytné vane z plastu pre 200 l sudy

Allgemeine Bauaufsichtliche
Zulassung – Z-40.22-55

1

NOVINKA

s plastovým mrežovým roštom

s podjazdnou plastovou paletou ako skladovacou plochou

Mrežový rošt

bez

pozinkovaná verzia

plastová verzia

Záchytný objem [l]

220

220

220

220

1600

1600

1600

1600

1330 x 1330 x 295

1330 x 1330 x 295

1330 x 1330 x 320

1330 x 1330 x 410

265-413-S0

267-553-S0

267-554-S0

267-555-S0

382,-

396,-

416,-

452,-

Celková nosnosť [kg]
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)
Obj. č.
Cena € / ks

Poradenstvo: 032 743 04 67

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: dodávka zo skladu

plastová verzia

55

1

Záchytné vane z plastu pre 200 l sudy

DENIOS
záruka

5

rokov

DIBt

Allgemeine Bauaufsichtliche
Zulassung – Z-40.22-491

Záchytné vane DENIOS classic-line,
až pre 10 sudov à 200 litrov
Nízká konstrukčná výška zjednoduší internú prepravu nielen jednotlivých sudov, ale tiež
plne naložených europaliet a chemických paliet.
W
W
W
W
W

PRÍSLUŠENSTVO
Stojany na sudy z polyetylénu (PE)

vysoko odolná voči olejom, kyselinám, lúhom a iným agresívným látkam
dľa predpisov: bezšvová konštrukcia, absolútne nepriepustná voči akejkoľvek tekutine
stabilná konštrukcia odolná voči prerazeniu, nárazu a voči veľkým teplotným výkyvom
obzvlášť kompaktná, priestorovo úsporná konštrukcia
ľahko kombinovateľné pre ochranu väčších plôch

W vhodný na 60 a 200-litrové sudy otočením
o 180°
W vonkajšie rozmery Š x H x V (mm):
475 x 620 x 390

Obj. č. 114-904-S0, € 82,50

Skladovacia kapacita sudy
à 200 litrov

4

5

5

6

6

10

10

Skladovacia kapacita europalety

1

1

–

–

2

2

3

3

Skladovacia kapacita chemické palety

1

1

–

–

1

1

2

2

plastová verzia pozinkovaná verzia

plastová verzia

Mrežový rošt

pozinkovaná verzia

plastová verzia pozinkovaná verzia

plastová verzia pozinkovaná verzia

Záchytný objem [l]

220

220

235

235

355

355

400

400

Nosnosť [kg/m²]:

800

800

800

800

800

800

800

800

1500 x 1500 x 150 1500 x 1500 x 150

Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)
Obj. č.
Cena € / ks

56

4

3000 x 790 x 150

3000 x 790 x 150

267-985-S0

267-986-S0

267-989-S0

267-991-S0

267-987-S0

267-988-S0

267-992-S0

267-993-S0

598,-

644,-

482,-

529,-

866,-

934,-

917,-

973,-

Všetky položky s dopravou zdarma

2200 x 1500 x 150 2200 x 1500 x 150

Dodacia lehota: dodávka zo skladu

3000 x 1500 x 150 3000 x 1500 x 150

www.denios.sk

DENIOS
záruka

Záchytné vane z plastu pre 200 l sudy

5

rokov

11

Bezpečnostná vaňa typ SW – flexibilná pre optimálnu logistiku
W flexibilná čelná strana plastovej vane zjednodušuje nakladanie a vykladanie: umožňuje
stlačenie vidlicou vysokozdvižného vozíka a nakoniec sa vyrovná
W dlhodobé testovanie úspešne potvrdilo funkčnosť a pevnosť
W vrátane podkladacej palety pre možnosť prepravovania
W vyrobená z ekologického polyetylénu (PE)
Bezpečnostná vaňa typ SW 4-200, až
pre 4 sudy stojace na chemickej palete
(1200 x 1200 mm) à 200 litrov
(spodná paleta je súčasťou dodávky)

Predná strana bezpečnostnej vane sa môže
vysokozdvižným vozíkom stlačiť dole, aby sa mohli
stojaté sudy na palete naložiť a vyložiť.

Bezpečnostná vaňa typ SW 2-200 pre
2 sudy à 200 litrov stojace na europalete
(800 x 1200 mm), spodná paleta je
súčasťou dodávky
Predná strana vane sa následne znovu narovná.

Skladovacia kapacita sudy à 200 litrov
Záchytný objem
Celková nosnosť [kg]
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)
Obj. č.

2

4

225

430

1000

1000

1500 x 1150 x 400

1500 x 1550 x 500

149-190-S0

149-189-S0

317,-

383,-

Cena € / ks

Značka kvality: funkcia a trvanlivosť ﬂexibilnej čelnej strany bola
otestovaná skúšobným ústavom pre materiály (MPA) Hannover.
Výsledok: aj po 15000 zmenách zaťaženia (nakládky a vykládky) neboli
zistené žiadne známky únavy alebo poškodenia materiálu. Zachoval sa
aj požadovaný záchytný objem.

Typ PolySafe RS, pre až 2 sudy
W záchytná vaňa poskytuje záchytný priestor, ktorý zachytí prípadný úkvap
pri stáčacom procese
W chráňte tak podlahu a predchádzajte znečisteniu a nebezpečenstvu
pošmyknutia

od 232,-

W ideálne na skladovanie a dávkovanie kyselín, zásad a iných agresívnych
chemikálií
W stabilná konštrukcia z polyetylénu (PE)
W možnosť podjazdu zdvíhacieho vozíka alebo vysokozdvižného vozíka

DIBt

Allgemeine Bauaufsichtliche
Zulassung – Z-40.22-421

Skladovacia kapacita sudy à 200 litrov
Záchytný objem [l]
Celková nosnosť [kg]
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)

Stáčacia stanica typ PolySafe RS 1-200, pre 1 sud,
Obj. č. 163-132-S0, € 232,-

Poradenstvo: 032 743 04 67

Obj. č.
Cena € / ks

Všetky položky s dopravou zdarma

1

2

230

400

400

800

1300 x 1000 x 680

1300 x 1300 x 680

163-132-S0

163-131-S0

232,-

312,-

Dodacia lehota: dodávka zo skladu
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1

Záchytné vane z plastu na skladovanie IBC

DIBt

Allgemeine Bauaufsichtliche
Zulassung – Z-40.22-303

Záchytné vane DENIOS base-line,
pre 1 IBC à 1000 litrov
cenovo výhodná alternatíva pre predpisové skladovanie
W Záchytná vaňa z polyethylénu (PE), vysoká odolnosť voči olejom, kyselinám, lúhom a dalším agresívnym látkam
W Záchytné vane DENIOS base-line, pre 1 IBC à 1000 litrov

Ku skladovaniu

489,-

zvýšená hrana ako ochrana proti
zošmyknutiu

stabilná konštrukcia s hrúbkou steny až 8 mm

nájazdové otvory pre paletové alebo vysokozdvižné vozíky

PRÍSLUŠENSTVO

INOVÁCIA
Systém detekcie úniku nebezpečných
látok SpillGuard® - úplne sebestačný a
pripravený na okamžité použitie,
Obj. č. 267-579-S0, € 79,-

Stabilný skladovací stojan možno
na želanie dodať jednotlivo,
Obj. č. 136-140-S0, € 318,-

Pozri stranu

264-265
58

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: dodávka zo skladu

www.denios.sk

DIBt

Záchytné vane z plastu na skladovanie IBC

Allgemeine Bauaufsichtliche
Zulassung – Z-40.22-303

1

Ku skladovaniu a stáčaniu
PRÍSLUŠENSTVO
Predĺžený vypúšťací nástavec pre IBC

Obj. č. 117-254-S0, € 21,50

507,-

integrovaný stáčecí priestor s praktickou
odstavnou plochou pre malé nádoby

Prevedenie

Na skladovanie

Na skladovanie a stáčanie

Záchytný objem [l]

1000

1000

Celková nosnosť [kg]

2000

2000

1380 x 1575 x 760

1380 x 1800 x 760

267-502-S0

267-503-S0

489,-

507,-

Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)
Obj. č.
Cena € / ks

Poradenstvo: 032 743 04 67

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: dodávka zo skladu
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1

Záchytné vane z plastu na skladovanie IBC

DENIOS
záruka

5

rokov

DIBt

Allgemeine Bauaufsichtliche
Zulassung – Z-40.22-303

Záchytné vane DENIOS classic-line,
až pre 2 IBC nádrže á 1000 litrov
ideálne ku skladovaniu rôzných kyselín a lúhov, olejov a nehorľavých čistiacich chemikálií
W
W
W
W

vhodné pre kvapaliny s hmotnosťou max. 1,8 t
stabilná skladovacia plocha k bezpečnému umiestneniu IBC nádrží
optimálna ochrana pred koróziou, vyrobené kompletne z polyehylénu (PE)
Profilové vyhĺbenia umožňujú efektívnu manipuláciu so záchytnou vaňou
pomocou zdvižného alebo paletového vozíka.

od

698,-

IBC
Pozri stranu

168-169

Stabilná plocha vo výzore palety na bezpečné položenie
IBC á 1000 litrov. Otvory v ploche a na okraji vane
zaisťujú, že sa tekutiny dostanú bezpečne do záchytného
priestoru.

60

Otvory pre podjazd umožňujú efektívne nakladanie
záchytných vaní IBC s vysokozdvižným vozíkom alebo
vidlicovým nakladačom.

Všetky položky s dopravou zdarma

Záchytná vaňa IBC typu classic-line môže byť využitá aj
na bezpečné skladovanie až 4 sudov po 200 litrov.

Dodacia lehota: dodávka zo skladu

www.denios.sk

DIBt

Allgemeine Bauaufsichtliche
Zulassung – Z-40.22-303

Otvory pre podjazd umožňujú efektívne
nakladanie záchytných vaní IBC s vysokozdvižným
vozíkom alebo vidlicovým nakladačom.

DENIOS
záruka

Záchytné vane z plastu na skladovanie IBC

5

rokov

IBC záchytná vaňa DENIOS classic-line so
skladovacími plochami z PE odolnými voči kyselinám
až pre 2 IBC po 1000 litrov

1

Tento test je vykonaný Nemeckým inštitútom
stavebnej techniky (DIBt) v Berlíne. DENIOS
záchytné vane úspešne prešli záťažovým testom.

PRÍSLUŠENSTVO

Skladovacia kapacita IBC à 1000 litrov
Odstavná plocha

1

2

2

plastová verzia

bez

plastová verzia

Záchytný objem [l]

1000

1000

1000

Celková nosnosť [kg]

2000

4000

4000

1430 x 1430 x 965

2260 x 1430 x 720

2260 x 1430 x 745

148-303-S0

149-460-S0

149-461-S0

698,-

828,-

1.023,-

Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)
Obj. č.
Cena € / ks

výškovo nastaviteľná zberná nádrž

Príslušenstvo
Obj. č.
Cena € / ks

Poradenstvo: 032 743 04 67

Výškovo nastaviteľná predsádková
nádrž pre bezpečné a čisté stáčanie
pri záchytných vaniach IBC s
praktickými možnosťami odkladania,
napr. pre veko, lievik, rukavice a
handričku

236-741-S0

267-911-S0

267-911-S0

169,-

183,-

183,-

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: dodávka zo skladu
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1

Záchytné vane z plastu na skladovanie IBC

DENIOS
záruka

5

rokov

DIBt

Allgemeine Bauaufsichtliche
Zulassung – Z-40.22-421

Záchytné vane DENIOS classic-line,
až pre 3 IBC nádrže à 1000 litrov
skvelý pomer cena / výkon
W
W
W
W

bezpečné a predpisové skladovanie IBC nádrží
vysoká chemická odolnosť voči mnohým olejom, kyselinám, lúhom atď.
absolútna odolnosť voči korózii, vyrobené kompletne z polyethylénu (PE)
aj vo vyhotovení so stáčacím priestorom

Ochranný stáčací priestor, prípadné
úniky tak budú bezpečne zachytené

od

572,-

Tento test je vykonaný Nemeckým inštitútom stavebnej techniky (DIBt) v Berlíne.
DENIOS záchytné vane úspešne prešli záťažovým testom.

PRÍSLUŠENSTVO
IBC otvárač viek
W z pozinkovanej ocele
W k dispozícii v 2 veľkostiach

Predsádková nádrž pre IBC stanice
Výškovo nastaviteľná predsádková nádrž pre bezpečné a čisté stáčanie pri
IBC staniciach s praktickými možnosťami odkladania, napr. pre veko, lievik,
rukavice a handričku, Obj. č. 236-741-S0, € 169,-

62

Všetky položky s dopravou zdarma

Predĺžený vypúšťací
nástavec pre IBC
W dĺžka (mm): 250
Obj. č. 117-254-S0, € 21,50

Dodacia lehota: dodávka zo skladu

DN 150,
Obj. č. 185-786-S0, € 83,50
DN 225,
Obj. č. 185-787-S0, € 86,50

www.denios.sk

DIBt

Prevedenie
Skladovacia
kapacita IBC à
1000 litrov

Allgemeine Bauaufsichtliche
Zulassung – Z-40.22-421

DENIOS
záruka

Záchytné vane z plastu na skladovanie IBC

5

rokov

Na skladovanie

Na skladovanie a stáčanie

1

1

1

1

1

1

2

2

2

3

3

3

bez

pozinkovaná
verzia

plastová verzia

bez

pozinkovaná
verzia

plastová verzia

bez

pozinkovaná
verzia

plastová verzia

bez

pozinkovaná
verzia

plastová verzia

Záchytný
objem [l]

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

Celková nosnosť [kg]

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

4000

4000

2000

6000

6000

Vonkajšie
rozmery
Š x H x V (mm)

1280 x 1660 x 870

Mrežový rošt

Obj. č.
Cena € / ks

1280 x 1660 x 895

1280 x 1910 x 860

1280 x 1910 x 885

2460 x 1800 x 460

2460 x 1800 x 485

3640 x 1800 x 450

3640 x 1800 x 475

267-588-S0

267-589-S0

267-590-S0

267-604-S0

267-605-S0

267-606-S0

267-609-S0

267-611-S0

267-613-S0

267-614-S0

267-615-S0

267-616-S0

572,-

692,-

732,-

596,-

716,-

756,-

716,-

899,-

947,-

1.096,-

1.297,-

1.420,-

Poradenstvo: 032 743 04 67

1

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: dodávka zo skladu
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1

Záchytné vane z plastu na skladovanie IBC

DIBt

Allgemeine Bauaufsichtliche
Zulassung – Z-40.22-563

Záchytné vane DENIOS pro-line,
až pre 2 IBC nádrže
Lepšie viditelné pri manipulácii a preprave, vďaka reflexným pruhom.
W záchytná vaňa z polyethylénu (PE), vysoko odolná voči olejom, kyselinám, lúhom a pod.
W s integrovanými nájazdovými otvormi pre ľahkú manipuláciu pomcou zdvižných a paletových vozíkov
W stabilná konštrukcia odolná voči prerazeniu, nárazu a voči veľkým teplotným výkyvom

Predný segment 3-dielneho mrežového roštu je
možné ľahko a rýchlo vytiahnuť, vďaka tomu vznikne
priestor pre bezpečné stáčanie.

ku skladovaniu a stáčaniu 1 IBC nádrže, s integrovaným stáčacím priestorom

Skladovacia kapacita IBC à 1000 litrov
Mrežový rošt

1

1

2

2

pozinkovaná verzia

plastová verzia

pozinkovaná verzia

plastová verzia

Záchytný objem [l]

1000

1000

1000

1000

Celková nosnosť [kg]

2000

2000

4000

4000

1370 x 1980 x 690

1370 x 1980 x 720

2530 x 1320 x 580

2530 x 1320 x 610

267-655-S0

267-657-S0

267-658-S0

267-659-S0

899,-

1.036,-

1.142,-

1.436,-

Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)
Obj. č.
Cena € / ks

64

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: dodávka zo skladu

www.denios.sk

DIBt

Allgemeine Bauaufsichtliche
Zulassung – Z-40.22-563

Záchytné vane z plastu na skladovanie IBC

1

PRÍSLUŠENSTVO

INOVÁCIA
Systém detekcie úniku
nebezpečných látok SpillGuard®
- úplne sebestačný a pripravený
na okamžité použitie,
Obj. č. 267-579-S0, € 79,-

od

Pozri stranu

264-265

899,-

DENIOS
záruka

10

rokov

ku skladovaniu a stáčaniu 2 IBC nádrží, s
integrovaným stáčacím priestorom

PRÍSLUŠENSTVO

Predĺžený vypúšťací
nástavec pre IBC
W dĺžka (mm): 250

€ 21,50

Obj. č.
117-254-S0

Poradenstvo: 032 743 04 67

IBC otvárač viek
W očkový kľúč na pohodlné otváranie viek IBC
W z pozinkovanej ocele
W k dispozícii v 2 veľkostiach

Predsádková nádrž pre
IBC stanice

DN 150,
Obj. č. 185-786-S0, € 83,50

W ako doplnok pre bezpečné
a čisté plnenie
W s praktickou odkladacou
plochou napr. pre veko,
lievik, handry

DN 225,
Obj. č. 185-787-S0, € 86,50

Obj. č. 267-911-S0, € 183,-

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: dodávka zo skladu

65

1

Podlahové plošiny z plastu na ochranu väčších plôch

5

DENIOS
záruka

rokov

DIBt

Allgemeine Bauaufsichtliche
Zulassung – Z-40.22-491

Podlahové plošiny DENIOS classic-line vyrobené
z PE s mimoriadne nízkou konštrukčnou výškou

Navštívte našu web stránku!
Objavte ešte viac vlastností
výrobkov!
denios.shop/sk-online

Jednoducho skombinovateľné pre ochranu väčších plôch. Schválené pre predpisové skladovanie
a bezpečnosť pri stáčaní a prelievaní
W
W
W
W
W
W

ľahká inštalácia (ako príslušenstvo sa dodáva nájazdová PE rampa)
z ekologického polyetylénu (PE)
vysoko chemicky odolné voči pôsobeniu olejov, kyselín, lúhov a iných agresívnych látok
spodný diel ako záchytná vaňa
Vysoká nárazová pevnosť
Vyberateľný žiarovo pozinkovaný rošt ako ukladacia plocha

od

183,-

PRÍSLUŠENSTVO

Obj. č.
114-918-S0
114-916-S0

212,11,50
Na skladovanie horľavých kvapalín sú k dispozícii
podlahové plošiny z ocele

Záchytný objem [l]

32

Upevnenie okraja na fixovanie
podlahových plošín k podlahe

Obj. č.
č.
Obj.
114-919-S0
114-917-S0

Krížová spojka k prekrytiu medzery rohov
k sebe prirazených podlahových plošín

60

125

220

170

355

235

235

400

315

790 x 790

790 x 1500

1500 x 1500

2200 x 790

2200 x 1500

2200 x 2200

3000 x 790

3000 x 1500

3000 x 2200

Nosnosť [kg/m²]:

800

800

800

800

800

800

800

800

800

pri zaťažení kolesom [kg]

150

150

150

150

150

150

150

150

150

216-671-S0

164-338-S0

114-885-S0

216-673-S0

164-340-S0

236-800-S0

216-675-S0

114-889-S0

236-803-S0

Vonkajšie rozmery Š x H [mm]

Obj. č. Mrežový rošt: pozinkovaná verzia
Cena € / ks
Obj. č. Mrežový rošt: plastová verzia
Cena € / ks

66

Pozri stranu

11,50

183,-

399,-

598,-

414,-

866,-

934,-

482,-

917,-

1.288,-

216-672-S0

164-345-S0

114-887-S0

216-674-S0

164-346-S0

236-802-S0

216-676-S0

114-891-S0

236-804-S0

205,-

432,-

644,-

445,-

934,-

1.022,-

529,-

973,-

1.412,-

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: dodávka zo skladu

www.denios.sk

DIBt

Allgemeine Bauaufsichtliche
Zulassung – Z-40.22-491

DENIOS
záruka

5

rokov

Podlahové plošiny z plastu na ochranu väčších plôch

1

Nájazdová rampa pre podlahové prvky
classic line z PE
Nájazdové rampy umožňujú nájazd na podlahové plošiny zo všetkých strán. Vďaka tomu je použitie podlahových plošín v každodennej
prevádzke ešte efektívnejšie.
WW pre ľahké nakladanie podlahových plošín classic-line z PE
WW pre zaťaženie kolies až 150 kg

WW uhol stúpania len 7 stupňov
WW z ekologického polyetylénu (PE)

Regály na
nebezpečné látky

Od strany

68

PRÍSLUŠENSTVO

Spojovací prvok, ako kryt medzier medzi
viacerými podlahovými plošinami
Vonkajšie rozmery
Š x H [mm]
Obj. č.
Cena € / ks

700 x 83

1410 x 83

2090 x 83

2910 x 83

164-354-S0

114-914-S0

164-356-S0

114-915-S0

27,-

19,90

38,-

28,50

Obj. č.
114-918-S0

212,-

Nájazdová rampa z polyetylénu (PE),
Š x H 900 x 940 mm

ARK

Teraz si vyberte zo 4 ramp
a 9 rôznych základných
rozmerov!

ARK 8

ARK 15

AEK

BK 8.15

BK 30.15

ARK 15

ARK 15

11,50

Obj. č.
114-919-S0

Dištančná spojka, na bezpečné spojenie
viacerých podlahových plošín

ARK 15

ARK 15

ARK 11

ARK 11

ARK

BK 8.15

BK 8.8

ARK 8

BK 30.8

BK 22.8

ARK 8

BK 15.15

BK 8.15

ARK 15

BK 30.15

BK 22.15

ARK 15

ARK 15

ARK 8

AEK

Rôzne základné rozmery podlahových plôch umožňujú
napríklad prestavbu pilierov a podpôr.

ARK 15

ARK 15

ARK 11

ARK 11

AEK

Rampy pasujúce ku každej podlahovej plošine umožňujú
všestrannú pojazdovosť celej skladovacej plochy.

Vonkajšie rozmery Š x H [mm]

790 x 1000

1090 x 1000

1490 x 1000

1000 x 1000

Obj. č.

216-677-S0

216-678-S0

216-679-S0

216-680-S0

187,-

246,-

324,-

226,-

Cena € / ks

Poradenstvo: 032 743 04 67

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: dodávka zo skladu

67

1

Regály na nebezpečné látky

DENIOS
záruka

5

rokov

Regály na nebezpečné látky na skladovanie malých nádob
Regály na nebezpečné látky s typovými kľúčmi
GRW regál so 4 oceľovými vaňami

1040 šírka police: 1000 mm, hĺbka police: 400 mm

GRG regál s 1 oceľovou vaňou a 3 policami z mriežkovej konštrukcie

1060 šírka police: 1000 mm, hĺbka police: 600 mm

GRB regál s 1 podlahovou vaňou a 4 policami z mriežkovej konštrukcie
GKG regál s 1 vaňou z umelej hmoty a 3 policami z mriežkovej konštrukcie
GKW regál so 4 vaňami z umelej hmoty

1340 šírka police: 1300 mm, hĺbka police: 400 mm
1360 šírka police: 1300 mm, hĺbka police: 600 mm

GRE regál z ušľachtilej ocele s jednou záchytnou vaňou a 3 regálovými
policami z dierovaného plechu
W Ktoré látky môžete skladovať?
W V ktorých regáloch na nebezpečné látky môžete skladovať ktoré látky?

vodu ohrozujúce látky

agresívne chemikálie

Typ GRW

Typ GRG; GRB

Typ GKG, GKW, GRE

W s lakovanými záchytnými vaňami z ocele
v každej úrovni

W s jednou záchytnou vaňou z ocele ako
najnižšou úrovňou a regálovými policami
s mrežovým roštom

W so záchytnými vaňami z umelej hmoty
alebo z ušľachtilej ocele a regálovými
policami s mrežovým roštom

Regál na nebezpečné látky
typ GRW 1040

Regál na nebezpečné látky
typ GRB 1360

Regál na nebezpečné látky
typ GKG 1060-V

454,-

542,-

Obj. č. 199-566-S0

68

horľavé kvapaliny

384,-

Obj. č. 199-720-S0

Všetky položky s dopravou zdarma

Obj. č. 199-581-S0

Dodacia lehota: dodávka zo skladu

www.denios.sk

TÜV-/MPAgeprüfte
Produkte

Übereinstimmungserklärung (ÜHP)

DENIOS
záruka

Regály na nebezpečné látky

5

rokov

1

Typ GRW so 4 oceľovými vaňami
W
W
W
W
W
W
W
W

4 zachytné vane z pozinkovanej ocele ako skladovacie plochy
povolené na skladovanie látok nebezpečných pre vodu všetkých tried a horľavých kvapalín
triedené skladovanie vďaka umiestneniu zachytávacej vane na každej skladovacej ploche
pozinkovaný policový rám
pevné prevedenie vďaka výstužným nosníkom
skladovacie úrovne sú výškovo nastaviteľné v rastri 25 mm
s možnosťou rozšírenia podľa individuálnych požiadaviek
dodávajú sa rozmontované s návodom pre ľahkú montáž

od 454,Všetky regály sú pozinkované pre
zaistenie optimálnej ochrany proti
korózii

Regál na nebezpečné látky typ GRW
1360, Obj. č. 199-574-S0, € 567,-

NOVINKA

Podrobné zobrazenie: Záchytná vaňa
ako skladovacia úroveň

Typ
Vybavenie skladovacej úrovne
Rozmery políc Š x H [mm]
Nosnosť police [kg]
Záchytný objem [l]

Regál na nebezpečné látky typu GRW 1060,
zložený zo základného a prídavného poľa

GRW 1040

GRW 1060

GRW 1340

GRW 1360

4 x záchytná vaňa lakovaná

4 x záchytná vaňa lakovaná

4 x záchytná vaňa lakovaná

4 x záchytná vaňa lakovaná

1000 x 400

1000 x 600

1300 x 400

1300 x 600

200

200

200

200

4 x 20

4 x 30

4 x 25

4 x 40

1060 x 437 x 2000

1060 x 637 x 2000

1360 x 437 x 2000

1360 x 637 x 2000

199-566-S0

199-564-S0

199-570-S0

199-574-S0

454,-

496,-

525,-

567,-

1012 x 437 x 2000

1012 x 637 x 2000

1312 x 437 x 2000

1312 x 637 x 2000

199-567-S0

199-565-S0

199-571-S0

199-575-S0

414,-

454,-

479,-

542,-

prídavná skladovacia úroveň

prídavná skladovacia úroveň

prídavná skladovacia úroveň

prídavná skladovacia úroveň

199-599-S0

199-597-S0

199-603-S0

199-605-S0

79,50

86,-

98,50

105,-

ZÁKLADNÉ POLE
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)
Obj. č.
Cena € / ks
PRÍDAVNÉ POLE
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)
Obj. č.
Cena € / ks
Príslušenstvo
Obj. č.
Cena € / ks

Poradenstvo: 032 743 04 67

Všetky položky s dopravou zdarma
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1

Regály na nebezpečné látky

DENIOS
záruka

TÜV-/MPAgeprüfte
Produkte

5
rokov

Übereinstimmungserklärung (ÜHP)

Typ GRG s 1 oceľovou vaňou a 3 policami z mrežového roštu
W
W
W
W
W
W
W

1 zachytná vaňa z pozinkovanej ocele a 3 pozinkované rošty ako skladovacie úrovne
povolené na skladovanie horľavých kvapalín (H224-226)
pozinkovaný policový rám
pevné prevedenie vďaka výstužným nosníkom
skladovacie úrovne sú výškovo nastaviteľné v rastri 25 mm
s možnosťou rozšírenia podľa individuálnych požiadaviek
dodávajú sa rozmontované s návodom pre ľahkú montáž

Všetky regály sú pozinkované pre zaistenie
optimálnej ochrany proti korózii

od 332,-

NOVINKA

Detailné zobrazenie: mrežový rošt
ako skladovacia úroveň

Typ

Regál na nebezpečné látky typu GRG, z 1 základného poľa GRG
1060 a 2 prídavných polí GRG 1360

GRG 1040

GRG 1060

GRG 1340

GRG 1360

3 x mrežový rošt zinkovaný

3 x mrežový rošt zinkovaný

3 x mrežový rošt zinkovaný

3 x mrežový rošt zinkovaný

1 x záchytná vaňa, lakovaná

1 x záchytná vaňa, lakovaná

1 x záchytná vaňa, lakovaná

1 x záchytná vaňa, lakovaná

1000 x 400

1000 x 600

1300 x 400

1300 x 600

Nosnosť police [kg]

200

200

200

200

Záchytný objem [l]

20

30

25

40

1060 x 437 x 2000

1060 x 637 x 2000

1360 x 437 x 2000

1360 x 637 x 2000

199-562-S0

199-560-S0

199-568-S0

199-572-S0

332,-

363,-

409,-

458,-

1012 x 437 x 2000

1012 x 637 x 2000

1312 x 437 x 2000

1312 x 637 x 2000

199-563-S0

199-561-S0

199-569-S0

199-573-S0

292,-

323,-

368,-

428,-

prídavná skladovacia úroveň

prídavná skladovacia úroveň

prídavná skladovacia úroveň

prídavná skladovacia úroveň

199-598-S0

199-596-S0

199-602-S0

199-604-S0

39,-

45,-

45,-

52,50

Vybavenie skladovacej úrovne
Vybavenie najnižšia skladovacia úroveň
Rozmery políc Š x H [mm]

ZÁKLADNÉ POLE
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)
Obj. č.
Cena € / ks
PRÍDAVNÉ POLE
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)
Obj. č.
Cena € / ks
Príslušenstvo
Obj. č.
Cena € / ks
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TÜV-/MPAgeprüfte
Produkte

Übereinstimmungserklärung (ÜHP)

DENIOS
záruka

5

Regály na nebezpečné látky

rokov

1

Typ GRB s oceľovou, podlahovou, záchytnou vaňou a 4 policami z mrežového roštu
W
W
W
W
W
W
W

1 podlahová, záchytná vaňa z pozinkovanej ocele a 4 pozinkované rošty ako skladovacej úrovne
povolené na skladovanie horľavých kvapalín (H224-226)
pozinkovaný policový rám
pevné prevedenie vďaka výstužným nosníkom
skladovacie úrovne sú výškovo nastaviteľné v rastri 25 mm
s možnosťou rozšírenia podľa individuálnych požiadaviek
dodávajú sa rozmontované s návodom pre ľahkú montáž

Všetky regály sú pozinkované pre zaistenie
optimálnej ochrany proti korózii

od 412,-

Regál na nebezpečné látky typ
GRB 1060, Obj. č. 199-716-S0, € 433,-

Regál na nebezpečné látky typ
GRB 1360, Obj. č. 199-720-S0, € 542,Typ

Regál na nebezpečné látky typu GRB 1040, zložený zo základného a prídavného poľa

GRB 1040

GRB 1060

GRB 1340

GRB 1360

4 x mrežový rošt zinkovaný

4 x mrežový rošt zinkovaný

4 x mrežový rošt zinkovaný

4 x mrežový rošt zinkovaný

1 x záchytná vaňa, pozinkovaná

1 x záchytná vaňa, pozinkovaná

1 x záchytná vaňa, pozinkovaná

1 x záchytná vaňa, pozinkovaná

1000 x 400

1000 x 600

1300 x 400

1300 x 600

Nosnosť police [kg]

200

200

200

200

Záchytný objem [l]

32

45

41

57

1156 x 526 x 2000

1156 x 726 x 2000

1456 x 526 x 2000

1456 x 726 x 2000

199-714-S0

199-716-S0

199-718-S0

199-720-S0

412,-

433,-

479,-

542,-

1006 x 526 x 2000

1006 x 726 x 2000

1306 x 526 x 2000

1306 x 726 x 2000

199-715-S0

199-717-S0

199-719-S0

199-721-S0

359,-

395,-

437,-

496,-

prídavná skladovacia úroveň

prídavná skladovacia úroveň

prídavná skladovacia úroveň

prídavná skladovacia úroveň

199-598-S0

199-596-S0

199-602-S0

199-604-S0

39,-

45,-

45,-

52,50

Vybavenie skladovacej úrovne
Vybavenie najnižšia skladovacia úroveň
Rozmery políc Š x H [mm]

ZÁKLADNÉ POLE
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)
Obj. č.
Cena € / ks
PRÍDAVNÉ POLE
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)
Obj. č.
Cena € / ks
Príslušenstvo
Obj. č.
Cena € / ks

Poradenstvo: 032 743 04 67

Všetky položky s dopravou zdarma
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1

Regály na nebezpečné látky

DENIOS
záruka

5

rokov

Typ GKG s 1 plastovou vaňou a 3 policami z mrežového roštu
W
W
W
W
W
W
W

1 zachytná vaňa z polyetylénu (PE) a 3 rošty voliteľne z PE alebo pozinkovanej ocele ako skladovacie úrovne
na skladovanie agresívnych chemikálií ako napr. kyseliny alebo lúhy
pozinkovaný policový rám
pevné prevedenie vďaka výstužným nosníkom
PRÍSLUŠENSTVO
skladovacie úrovne sú výškovo nastaviteľné v rastri 25 mm
s možnosťou rozšírenia podľa individuálnych požiadaviek
dodávaju sa rozmontované s návodom pre ľahkú montáž vlastnými silami
INOVÁCIA
Systém detekcie úniku nebezpečných
látok SpillGuard® - úplne sebestačný a
pripravený na okamžité použitie,
Obj. č. 267-579-S0, € 79,-

od 384,-

Pozri stranu

264-265

Všetky regály sú
pozinkované pre
zaistenie optimálnej
ochrany proti korózii

Regál na nebezpečné látky typu GKG
1360-V, zložený zo základného a
prídavného poľa
Typ

Regál na nebezpečné látky
typ GKG 1360-V, Obj. č. 199-587-S0,
€ 458,-

GKG 1060-V

GKG 1360-V

GKG 1060

GKG 1360

3 x mrežový rošt zinkovaný

3 x mrežový rošt zinkovaný

3 x mrežový rošt plastový

3 x mrežový rošt plastový

1 x záchytná vaňa, plastová

1 x záchytná vaňa, plastová

1 x záchytná vaňa, plastová

1 x záchytná vaňa, plastová

1000 x 600

1300 x 600

1000 x 600

1300 x 600

Nosnosť police [kg]

200

200

200

200

Záchytný objem [l]

28

36

28

36

1060 x 637 x 2000

1360 x 637 x 2000

1060 x 637 x 2000

1360 x 637 x 2000

199-581-S0

199-587-S0

199-578-S0

199-589-S0

384,-

458,-

458,-

542,-

1012 x 637 x 2000

1312 x 637 x 2000

1012 x 637 x 2000

1312 x 637 x 2000

199-582-S0

199-588-S0

199-579-S0

199-590-S0

347,-

418,-

416,-

508,-

prídavná skladovacia úroveň

prídavná skladovacia úroveň

prídavná skladovacia úroveň

prídavná skladovacia úroveň

199-596-S0

199-604-S0

199-600-S0

199-606-S0

45,-

52,50

82,-

86,-

Vybavenie skladovacej úrovne
Vybavenie najnižšia skladovacia úroveň
Rozmery políc Š x H [mm]

ZÁKLADNÉ POLE
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)
Obj. č.
Cena € / ks
PRÍDAVNÉ POLE
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)
Obj. č.
Cena € / ks
Príslušenstvo
Obj. č.
Cena € / ks
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DENIOS
záruka

Regály na nebezpečné látky

5

rokov

1

Typ GKW so 4 plastovými vaňami
W 4 záchytné vane z polyetylénu (PE) ako skladovacie plochy
W na skladovanie agresívnych chemikálií ako napr. kyseliny alebo lúhy a látok všetkých tried
ohrozenia vôd
W triedené skladovanie vďaka umiestneniu zachytávacej vane na každej skladovacej ploche
W
W
W
W
W

FALCON bezpečnostné
nádoby so stáčacím
kohútikom
Pozri stranu

181

pozinkovaný policový rám
pevné prevedenie vďaka výstužným nosníkom
skladovacie úrovne sú výškovo nastaviteľné v rastri 25 mm
s možnosťou rozšírenia podľa individuálnych požiadaviek
dodávajú sa rozmontované s návodom pre ľahkú montáž vlastnými silami

od 475,-

Všetky regály sú pozinkované pre
zaistenie optimálnej ochrany proti
korózii

Regál na nebezpečné látky základné pole
typ GKW 1360, so 4 PE vaňami,
Obj. č. 199-591-S0, € 567,-

Regál na nebezpečné látky typu
GKW 1060, zložený zo základného
a prídavného poľa
Typ

PRÍSLUŠENSTVO

GKW 1060

Vybavenie skladovacej úrovne
Rozmery políc Š x H [mm]
Nosnosť police [kg]
Záchytný objem [l]

GKW 1360

4 x plastová záchytná vaňa 4 x plastová záchytná vaňa
1000 x 600

1300 x 600

200

200

4 x 28

4 x 36

1060 x 637 x 2000

1360 x 637 x 2000

199-576-S0

199-591-S0

475,-

567,-

1012 x 637 x 2000

1312 x 637 x 2000

199-577-S0

199-592-S0

ZÁKLADNÉ POLE
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)
Obj. č.
Cena € / ks
PRÍDAVNÉ POLE

Regálová vaňa z polyetylénu
ako dodatočná skladová úroveň
pre regál na nebezpečné látky
typu GKG a typu GKW

PE rošt pre PE vaňu typ regálu
GKG / GKW 1060, Obj. č. 115-030-S0,
€ 89,PE rošt pre PE vaňu typ regálu
GKG / GKW 1360, Obj. č. 126-708-S0,
€ 115,-

Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)
Obj. č.
Cena € / ks
Príslušenstvo
Obj. č.
Cena € / ks

Poradenstvo: 032 743 04 67

Všetky položky s dopravou zdarma

437,-

525,-

prídavná skladovacia
úroveň

prídavná skladovacia
úroveň

199-601-S0

199-607-S0

86,-

107,-
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1

Policové regály

DENIOS
záruka

5

RAL-RG 614/1 (H56)

rokov

Typ RF/RL vo flexibilnej jednoduchej zasúvacej konštrukcii
W flexibilný, stabilný, regálový systém s konštrukciou jednoduchou na montáž
W pre bezpečné a individuálne skladovanie dielenských potrieb, príslušenstva na výrobu atď.
Každý regál pozostáva z 2 pozinkovaných regálových rámov, každé prídavné
pole má jeden regálový rám. Pozinkované police sa vkladajú do špeciálnych
nosníkov. Z niekoľkých samostatných komponentov tak vznikne stabilný a
takisto aj flexibilný regálový systém.
W
W
W
W
W
W

pozinkovaný policový rám
4 pozinkované police ako skladovacie úrovne
pevné prevedenie vďaka výstužným nosníkom
skladovacie úrovne sú výškovo nastaviteľné v rastri 25 mm
s možnosťou rozšírenia podľa individuálnych požiadaviek
dodávajú sa rozmontované s návodom pre ľahkú montáž vlastnými silami
Všetky regály sú pozinkované
pre zaistenie optimálnej
ochrany proti korózii

od 204,-

Regál s prídavnými policami typ RF 1850, Obj. č. 199-677-S0, € 204,-

Štandardné vybavenie a príslušenstvo: Každé regálové
pole sa dodáva so 4 policami. Ďalšie police sa
dodávajú ako príslušenstvo.
Typ
Vybavenie skladovacej úrovne
Rozmery políc Š x H [mm]

Regál zložený z jedného základného a dvoch
prídavných polí

RF 1850

RF 1860

RF 2250

RF 2260

RL 1850

RL 1860

RL 2250

RL 2260

4 x pozinkovaná
polica

4 x pozinkovaná
polica

4 x pozinkovaná
polica

4 x pozinkovaná
polica

4 x pozinkovaná
polica

4 x pozinkovaná
polica

4 x pozinkovaná
polica

4 x pozinkovaná
polica
1300 x 600

1000 x 500

1000 x 600

1000 x 500

1000 x 600

1300 x 500

1300 x 600

1300 x 500

Nosnosť police [kg]

150

150

150

150

250

250

250

250

Nosnosť regálu [kg]

1300

1300

1300

1300

1300

1300

1300

1300

1060 x 537 x 1800

1060 x 637 x 1800

1060 x 537 x 2300

1060 x 637 x 2300

1360 x 537 x 1800

1360 x 637 x 1800

1360 x 537 x 2300

1360 x 637 x 2300

199-677-S0

199-681-S0

199-679-S0

199-683-S0

199-685-S0

199-689-S0

199-687-S0

199-691-S0

204,-

223,-

223,-

237,-

265,-

282,-

286,-

298,-

1012 x 537 x 1800

1010 x 637 x 1800

1012 x 537 x 2300

1012 x 637 x 2300

1312 x 537 x 1800

1312 x 637 x 1800

1312 x 537 x 2300

1312 x 637 x 2300

199-678-S0

199-682-S0

199-680-S0

199-684-S0

199-686-S0

199-690-S0

199-688-S0

199-692-S0

169,-

182,-

183,-

204,-

227,-

237,-

227,-

244,-

prídavná
skladovacia
úroveň

prídavná
skladovacia
úroveň

prídavná
skladovacia
úroveň

prídavná
skladovacia
úroveň

prídavná
skladovacia
úroveň

prídavná
skladovacia
úroveň

prídavná
skladovacia
úroveň

prídavná
skladovacia
úroveň

199-693-S0

199-694-S0

199-693-S0

199-694-S0

199-695-S0

199-696-S0

199-695-S0

199-696-S0

26,-

30,50

26,-

30,50

34,-

38,50

34,-

38,50

ZÁKLADNÉ POLE
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)
Obj. č.
Cena € / ks
PRÍDAVNÉ POLE
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)
Obj. č.
Cena € / ks
Príslušenstvo
Obj. č.
Cena € / ks

74

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: dodávka zo skladu

www.denios.sk

TÜV-/MPAgeprüfte
Produkte

Übereinstimmungserklärung (ÜHP)

DENIOS
záruka

5

Regále s vyčnievajúcou záchytnou vaňou

rokov

1

Typ RPG/RPF pre bezpečnosť pri
prelievaní
W bezpečné preliatie vďaka vyčnievajúcej
zachytávacej vane
W povolené na skladovanie horľavých kvapalín
(H224-226) a vodu ohrozujúcich látok všetkých
tried
W pozinkovaný policový rám
W pevné prevedenie vďaka výstužným nosníkom
W skladovacie úrovne sú výškovo nastaviteľné v
rastri 25 mm
W svetlosť nad podlahou 100 mm pre prepravu
pomocou vidlicového zdvíhacieho vozíka a na
zamedzenie vzniku korózie
W dodávajú sa rozmontované s návodom pre ľahkú
montáž vlastnými silami
Regál typ RPG 2060 s lakovanou záchytnou
vaňou a s 8 policami z mrežového roštu

958,Obj. č. 199-662-S0

Všetky regály sú pozinkované
pre zaistenie optimálnej
ochrany proti korózii

W Typ RPF: police ako
skladovacie úrovne

W Typ RPG: mrežové rošty
ako skladovacie úrovne

Regál typ RPG 1060,
pozinkovaná vaňa a 4 police
z mrežového roštu

Regál typ RPF 1060, lakovaná
vaň a 4 police

563,-

608,-

Obj. č. 199-663-S0

Obj. č. 199-583-S0

Typ
Vybavenie skladovacej úrovne
Rozmery políc Š x H [mm]

RPG 1060

RPG 2060

RPF 1060

RPF 2060

4 x mrežový rošt zinkovaný

8 x mrežový rošt zinkovaný

4 x pozinkovaná polica

8 x pozinkovaná polica
1000 x 600

1000 x 600

1000 x 600

1000 x 600

Nosnosť police [kg]

200

200

150

150

Záchytný objem [l]

205

225

205

225

1236 x 816 x 2100

2470 x 816 x 2100

1236 x 816 x 2100

2470 x 816 x 2100

199-661-S0

199-662-S0

199-663-S0

199-664-S0

567,-

958,-

563,-

942,-

199-583-S0

199-584-S0

199-585-S0

199-586-S0

Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)
Obj. č. Záchytná vaňa: lakovaná verzia
Cena € / ks
Obj. č. Záchytná vaňa: pozinkovaná verzia
Cena € / ks
Príslušenstvo
Obj. č.
Cena € / ks

Poradenstvo: 032 743 04 67

608,-

992,-

598,-

974,-

prídavná skladovacia úroveň

prídavná skladovacia úroveň

prídavná skladovacia úroveň

prídavná skladovacia úroveň

199-596-S0

199-596-S0

199-608-S0

199-608-S0

45,-

45,-

82,-

82,-

Všetky položky s dopravou zdarma
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1

TÜV-/MPAgeprüfte
Produkte

Nadstavné regály so záchytnou vaňou z ocele

Übereinstimmungserklärung (ÜHP)

Typ AWS pre bezpečné skladovanie sudov,
kanistrov alebo malých nádob
W povolené na skladovanie horľavých kvapalín (H224-226) a vodu
ohrozujúcich látok všetkých tried
W bezpečné plnenie vďaka prečnievajúcej zachytávacej vani typ W
W praxou overená kombinácia zložená zo skladovacích políc a záchytnej vane
W odolná oceľová konštrukcia, pozinkovaná
W záchytná vaňa pozinkovaná, zasúvateľná, svetlosť nad podlahou 25 mm pre
optimálnu ochranu proti korózii
W dodáva sa demontovaný s návodom na montáž

PRÍSLUŠENSTVO

Sudový regál typ AWS 1 pre 4 sudy à
200 litrov, vrát. PE držiaka kanvíc

662,-

Valčeková podpera pre skladovanie
sudov naležato a ich otáčanie,
Obj. č. 114-542-S0, € 87,50

Obj. č. 182-580-S0

Držiak kanvíc z PE, rozmery Š x H x V
(mm): 270 x 270 x 300,
Obj. č. 114-902-S0, € 45,50

Sudový regál typ AWS 3, pre 3 sudy à 60 litrov
a 2 sudy à 200 litrov, vrát. oceľového držiaka kanvíc,
Obj. č. 182-581-S0, € 729,Typ

AWS 1

Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)
Rozmery políc Š x H x V [mm]

AWS 2

AWS 3

AWS 4

1370 x 1240 x 1535

1370 x 1240 x 1670

870 x 1240 x 1535

1370 x 1240 x 1535

1370 x 1240 x 1670

1370 x 1240 x 1535

1235 x 600 x 697

1235 x 600 x 697

735 x 600 x 697

1235 x 600 x 697

1235 x 600 x 697

1235 x 600 x 697

Vybavenie skladovacej úrovne

Sudová podpera

Sudová podpera

Sudová podpera

Sudová podpera

Sudová podpera

1 x sudová podpera a mrežový rošt
pozinkovaný

Skladovacia kapacita

sudy à 200 litrov

sudy à 200 litrov

sudy à 200 litrov

sudy à 200 litrov

sudy à 200 litrov

60 litrové sudy

Počet

4

4

2

2

2

3

Dodatočná skladovania kapacita

–

–

–

60 litrové sudy

60 litrové sudy

Malé nádoby

Počet
Záchytný objem [l]
Nosnosť sudovej podpery [kg]
Nosnosť regálu [kg]
Obj. č.
Cena € / ks
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Držiak na kanvice z ocele, rozmery
Š x H x V (mm): 280 x 270 x 300,
Obj. č. 114-543-S0, € 48,-

Sudový regál a regál na malé nádoby
typ AWS 4 pre 3 sudy à 60 litrov a malé
nádoby, Obj. č. 114-306-S0, € 697,-

–

–

–

3

3

–

205

400

205

205

400

205
120

350

350

350

350/120

350/120

1400

1400

700

1060

1060

720

114-311-S0

182-580-S0

114-312-S0

114-301-S0

182-581-S0

114-306-S0

506,-

662,-

452,-

598,-

729,-

697,-

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: dodávka zo skladu
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TÜV-/MPAgeprüfte
Produkte

Nadstavné regály so záchytnou vaňou z ocele

Übereinstimmungserklärung (ÜHP)

Regál na kanistre a malé nádoby typ AWS 5 pre 3
kanistre à 20 litrov a 2 kanistre à 60 litrov a malé nádoby

Regál na malé nádoby typ AWS 6,
na uloženie malých nádob

799,-

729,-

Obj. č. 114-322-S0

Obj. č. 114-308-S0

Sudový regál typ AWS 2 pre 2 sudy à 200 litrov,
Obj. č. 114-312-S0, € 452,Typ
Vonkajšie rozmery
Š x H x V (mm)
Rozmery políc Š x H x V [mm]
Vybavenie skladovacej úrovne

Regál na malé nádoby typ AWS 8, na uloženie
malých nádob, Obj. č. 114-316-S0, € 389,-

Regál na malé nádoby typ AWS 7, na uloženie
malých nádob, Obj. č. 114-317-S0, € 589,-

AWS 5

AWS 6

AWS 7

AWS 8

870 x 1240 x 2280

1370 x 1240 x 1535

870 x 1240 x 1535

870 x 1240 x 925

735 x 1115 x 697

1235 x 1115 x 697

735 x 1115 x 697

735 x 1115 x 697

sudová podpera a mrežový rošť pozinkovaný

2 x mrežový rošt zinkovaný

2 x mrežový rošt zinkovaný

1 x mrežový rošt zinkovaný

Kanister à 60 litrov

Malé nádoby

Malé nádoby

Malé nádoby

2

–

–

–

Kanister à 20 litrov

–

–

–

Skladovacia kapacita
Počet
Dodatočná skladovania kapacita
Počet

3

–

–

–

Záchytný objem [l]

205

205

205

205

Nosnosť police [kg]

240

410

435

435

Nosnosť regálu [kg]

720

820

870

435

114-322-S0

114-308-S0

114-317-S0

114-316-S0

799,-

729,-

589,-

389,-

Obj. č.
Cena € / ks

Poradenstvo: 032 743 04 67

1

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: dodávka zo skladu
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1

TÜV-/MPAgeprüfte
Produkte

Nadstavné regály so záchytnou vaňou z ocele

Übereinstimmungserklärung (ÜHP)

Typ AWS pre bezpečné skladovanie sudov
W povolené na skladovanie horľavých kvapalín (H224-226) a vodu ohrozujúcich látok
všetkých tried
W bezpečné plnenie vďaka prečnievajúcej zachytávacej vani typ P2-F
W
W
W
W
W
W

praxou overená kombinácia zložená z odkladacích políc a záchytnej vane
odolná oceľová konštrukcia, pozinkovaná
vyberateľné žiarovo pozinkované rošty ako skladovacie plochy
záchytná vaňa z ocele
záchytná vaňa voliteľne pozinkovaná alebo práškovo lakovaná
dodávajú sa demontované s návodom na montáž

742,Obj. č. 114-452-S0

PRÍSLUŠENSTVO

Držiak kanvíc z PE,
rozmery Š x H x V (mm):
270 x 270 x 300,
Obj. č. 114-902-S0,
€ 45,50

Držiak na kanvice z
ocele, rozmery Š x H x V
(mm): 280 x 270 x 300,
Obj. č. 114-543-S0,
€ 48,-

Valčeková podpera pre
skladovanie sudov naležato
a ich otáčanie,
Obj. č. 114-542-S0,
€ 87,50

Sudový regál typ AWS 9 pre 2 sudy à 200 litrov,
vrát. držiaka kanvíc z ocele

Sudový regál typ AWS 12 pre 3 sudy à 60 litrov,
Obj. č. 114-454-S0, € 695,-

Typ

AWS 9

Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)

AWS 10

Sudový regál typ AWS 11, pre 3 sudy à 60 litrov
a 2 sudy à 200 litrov, vrát. oceľového držiaka kanvíc,
Obj. č. 120-177-S0, € 926,AWS 11

AWS 12

870 x 1340 x 1860

1370 x 1260 x 1795

1370 x 1260 x 1925

1370 x 1260 x 1795

1370 x 1260 x 1925

1370 x 1260 x 1050

Rozmery políc Š x H x V [mm]

735 x 600 x 697

1235 x 600 x 697

1235 x 600 x 697

1235 x 600 x 697

1235 x 600 x 697

1235 x 600 x 697

Vybavenie skladovacej úrovne

Sudová podpera

Sudová podpera

Sudová podpera

Sudová podpera

Sudová podpera

Sudová podpera

Skladovacia kapacita

sudy à 200 litrov

sudy à 200 litrov

sudy à 200 litrov

sudy à 200 litrov

sudy à 200 litrov

60 litrové sudy

Počet

2

4

4

2

2

3

Dodatočná skladovania kapacita

–

–

–

60 litrové sudy

60 litrové sudy

–

Počet

–

–

–

3

3

–

Záchytný objem [l]

205

205

400

205

400

205

Nosnosť sudovej podpery [kg]

350

350

350

350/120

350/120

120

Nosnosť regálu [kg]

700

1400

1400

1060

1060

360

114-452-S0

114-586-S0

178-427-S0

120-177-S0

178-426-S0

114-454-S0

742,-

845,-

962,-

926,-

1.046,-

695,-

Obj. č.
Cena € / ks
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Sudový regál typ AWS 10 pre 4 sudy à 200 litrov,
vrát. PE držiaka kanvíc,
Obj. č. 114-586-S0, € 845,-

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: dodávka zo skladu

www.denios.sk

DIBt

Nadstavné regály so záchytnou vaňou z plastu

Allgemeine Bauaufsichtliche
Zulassung – Z-40.22-55

1

Typ AWK, pre bezpečné skladovanie sudov, kanistrov
alebo malých nádob
Záchytné vane PolySafe z polyetylénu odolné voči kyselinám
a lúhom predstavujú základ týchto regálových systémov.
Rôzne verzie pozinkovaných stohovateľných regálov umožňujú
individuálnu kombináciu skladovania sudov o objemu 200 litrov a
60 litrov, pre plastové kanistre od 20 až 60 litrov a malé nádoby.
W povolené na skladovanie vodu ohrozujúcich látok všetkých
tried a agresívnych chemikálií, napr. kyselín alebo lúhov
W bezpečné plnenie vďaka prečnievajúcej záchytnej vani typ
PolySafe
W
W
W
W
W

praxou overená kombinácia zložená zo skladovacích políc a záchytnej vane
odolná oceľová konštrukcia, pozinkovaná
s profilovanými vyhĺbeniami pre optimálnu manipuláciu
záchytná vaňa z polyetylénu (PE) s vysokou chemickou odolnosťou
dodáva sa demontovaný s návodom na montáž

Regál na kanistre a malé nádoby
typ AWK 4 pre 4 kanistre à 30 litrov
a malé nádoby

695,Obj. č. 114-696-S0

Sudový regál typ AWK 1, pre 4 sudy à 200 litrov
(držiak kanvíc ako príslušenstvo),
Obj. č. 114-698-S0, € 486,Typ
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)

Regál na malé nádoby typ AWK 2, na
uloženie malých nádob, Obj. č. 114-693-S0,
€ 729,-

Sudový regál typ AWK 3 pre 3 sudy à 60 litrov
a 2 sudy à 200 litrov, Obj. č. 114-694-S0,
€ 519,-

AWK 1

AWK 2

AWK 3

AWK 4

1370 x 1240 x 1535

1370 x 1240 x 1535

1370 x 1240 x 1535

1370 x 1240 x 1535

Rozmery políc Š x H x V [mm]

1235 x 600 x 697

1235 x 1115 x 697

1235 x 600 x 697

1235 x 1115 x 697

Vybavenie skladovacej úrovne

Sudová podpera

2 x mrežový rošt zinkovaný

Sudová podpera

sudová podpera a mrežový rošť pozinkovaný

Skladovacia kapacita

Kanister à 30 litrov

sudy à 200 litrov

Malé nádoby

sudy à 200 litrov

Počet

4

–

2

4

Dodatočná skladovania kapacita

–

–

60 litrové sudy

Malé nádoby

Počet
Záchytný objem [l]
Nosnosť sudovej podpery [kg]
Nosnosť regálu [kg]
Obj. č.
Cena € / ks

Poradenstvo: 032 743 04 67

–

–

3

–

225

225

225

225

350

–

350/120

–

1400

820

1060

820

114-698-S0

114-693-S0

114-694-S0

114-696-S0

486,-

729,-

519,-

695,-

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: dodávka zo skladu
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Regálové vane na dodatočné vybavenie

DIBt

Allgemeine Bauaufsichtliche
Zulassung – Z-40.22-491

Typ RWP, regálové vane z plastu
WW pre existujúce policové systémy, ktoré sa majú používať ako sklad nebezpečných látok a byť v zhode s legislatívnymi požiadavkami
WW certifikované regálové vane pre všetky bežné šírky regálov

od 439,Regálové vane z polyetylénu (PE) pre vloženie pod existujúce regálové systémy, ktoré sú dostupné v 5 rozmeroch.

WW záchytná vaňa na umiestnenie do existujúcich paletových regálov
WW schválené na skladovanie agresívnych chemikálií ako napr. kyseliny alebo zásady a vodu ohrozujúcich látok všetkých tried
WW vyrobená z ekologického polyetylénu (PE)
WW svetlosť nad podlahou 100 mm pre prepravu a uloženie do regálov prostredníctvom vidlicového zdvíhacieho vozíka

Regálová vaňa typ RWP 14.3 z
polyetylénu (PE)
PE-regálové vane sa dajú ľahko prepravovať v rámci
podniku prostredníctvom vysokozdvižných vozíkov.

Regálová vaňa typ RWP 27.11 z
polyetylénu (PE)

439,-

883,-

Obj. č. 201-369-S0

Pre regály so šírkou police [mm]
Typ
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)
Záchytný objem [l]
Obj. č.
Cena € / ks

80

Obj. č. 201-373-S0

1400

1800

2200

2700

2700

RWP 14.3

RWP 18.4

RWP 22.5

RWP 27.6

RWP 27.11

1390 x 1315 x 315

1780 x 1315 x 315

2180 x 1315 x 315

2680 x 1315 x 315

2680 x 1315 x 490

315

400

480

600

1000

201-369-S0

201-370-S0

201-371-S0

201-372-S0

201-373-S0

439,-

478,-

567,-

782,-

883,-

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: dodávka zo skladu

www.denios.sk

TÜV-/MPAgeprüfte
Produkte

Regálové vane na dodatočné vybavenie

Übereinstimmungserklärung (ÜHP)

1

Typ PRW, regálové vane z ocele
WW pre existujúce policové systémy, ktoré sa majú používať ako sklad nebezpečných látok a byť v zhode s legislatívnymi požiadavkami
WW záchytné vane pre všetky bežné šírky regálov

od 315,Pozinkované regálové vane pre vloženie pod existujúce regálové systémy, dostupné v 6 veľkostiach, na prianie s PE-vložnou vaňou a mrežového roštu na vaňu.

WW regálová záchytná vaňa na umiestnenie do existujúcich paletových regálov
WW povolené na skladovanie horľavých kvapalín (H224-226) a vodu ohrozujúcich látok
všetkých tried
WW zváraná konštrukcia z ocele
WW pozinkovaná na zaistenie optimálnej ochrany proti korózii
WW svetlosť nad podlahou 100 mm pre prepravu a uloženie do regálov prostredníctvom vidlicového
zdvíhacieho vozíka
WW dodatočne sa dodáva vyberateľný žiarovo pozinkovaný rošt
WW dodatočne sa dodáva vložná vaňa z polyetylénu (PE) odolná voči kyselinám

Regálová vaňa typ PRW 43,
pozinkovaná

Regálová vaňa typ PRW 33
pozinkovaná (bez držiaka kanvíc)

315,Pre regály so šírkou police [mm]
Typ
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)
Záchytný objem [l]
Obj. č.
Cena € / ks
Príslušenstvo
Obj. č.
Cena € / ks

Poradenstvo: 032 743 04 67

Regálová vaňa classic-line 3F

1.379,-

354,-

Obj. č. 108-971-S0

Vložná vaňa odolná voči kyselinám z polyetylénu
(PE), k dispozícii ako príslušenstvo.

Obj. č. 108-972-S0

Obj. č. 260-463-S0

1400

1800

2200

2700

2700

3300

PRW 33

PRW 43

PRW 53

PRW 65

classic-line 2F

classic-line 3F

1380 x 1300 x 390

1780 x 1300 x 345

2180 x 1300 x 345

2680 x 1300 x 345

2680 x 1300 x 485

3280 x 1300 x 422

410

460

560

700

1000

1000

108-971-S0

108-972-S0

108-973-S0

108-974-S0

260-449-S0

260-463-S0

315,-

354,-

445,-

506,-

759,-

1.379,-

Vložná vaňa z plastu

Vložná vaňa z plastu

Vložná vaňa z plastu

Vložná vaňa z plastu

Vložná vaňa z plastu

Vložná vaňa z plastu

114-330-S0

114-332-S0

114-334-S0

114-336-S0

114-437-S0

180-335-S0

439,-

552,-

635,-

726,-

674,-

727,-

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: dodávka zo skladu
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TÜV-/MPAgeprüfte
Produkte

Kombinované regály

Übereinstimmungserklärung (ÜHP)

Kombi regály - viacfunkčný skladovací systém
W Vytvorte svoj individuálny policový systém
Kombi regále môžu byť podľa potreby individuálne skombinované. Či už skladovanie IBC, stojaté alebo horizontálne skladovanie sudov: Získate veľkú
skladovaciu kapacitu v najmenšom priestore. Všetky regále sú schválené pre skladovanie látok vodu ohrozujúcich všetkých tried a horľavých kvapalín
(H224-226).
Hĺbky rámu:
1100 mm 1300 mm

Svetlosť šírky poľa:
1400 mm, 2700 mm,
3300 mm

Výšky rámu:
2700 mm, 3300 mm,
3800 mm, 4400 mm

traverzy lakovaná verzia červeno-oranžová (RAL 2001), výškovo nastaviteľné v rastri 50 mm
záchytná vaňa z ocele, na výber pozinkovaná alebo lakovaná
prídavné plechy s integrovanou ochranou proti prerazeniu (typ K, typ S)
pozinkované sudové podstavce s ochranou proti prerazeniu (typ L)
mrežový rošt žiarovo zinkovaný ako skladovacia úroveň (typ K, typ S)
pozinkovaný regálový rám

82

Kombi regály typ K, pre
skladovanie IBC

Kombi-regály typ S, pre
skladovanie sudov na stojato

Kombi-regály typ L, pre
skladovanie sudov na ležato

Kombinovaný regál typu K, až pre 6 IBC
à 1000 litrov

Combi regál typ S až pre 24 sudov po 200 litrov

Kombinovaný regál typu L, až pre 12 sudov à
200 litrov

www.denios.sk

TÜV-/MPAgeprüfte
Produkte

Kombinované regály

Übereinstimmungserklärung (ÜHP)

1

Typ K na skladovanie IBC
Kombinované regály typ K pre bezpečné skladovanie 4 IBC alebo 6 IBC à 1000 litrov patria k najobľúbenejším regálom u našich zákazníkov.
Sú veľmi stabilné a s vysokou nosnosťou až 3250 kg. Skombinujte si aj vy individuálny regál na nebezpečné látky a zostavte si základné a
prídavné polia oboch typov regálov špeciálne podľa vašich potrieb.
W
W
W
W
W
W
W
W
W

kombinujte to najlepšie
povolené na skladovanie horľavých kvapalín (H224-226) a vodu ohrozujúcich látok všetkých tried
policový rám pozinkovaný, nosníky práškovo lakované, červeno oranžová farba (RAL 2001)
na troch stranách umiestnené pozinkované zásteny na odvod rozstreknutých kvapalín do záchytnej vane s integrovanou ochranou proti prerazeniu
skladovacie úrovne s vyberatelnými, mrežovými, pozinkovanými roštami, záchytná vaň na spodu regálu
vhodné na umiestnenie euro paliet alebo chemických paliet
nosníky sú výškovo nastaviteľné v rastri 50 mm
s možnosťou rozšírenia podľa individuálnych požiadaviek
dodáva sa demontovaný s návodom na montáž

Všetky regály sú
pozinkované pre
zaistenie optimálnej
ochrany proti korózii

PRÍSLUŠENSTVO

Ochranný roh

62,-

Kombinovaný regál typu 3 K6-I, základné pole v kombinácii
s kombinovaným regálom typu 3 K4-I.13,prídavné pole
(ochranné rohy na prianie ako príslušenstvo)

Obj. č.
203-606-S0

Typ*
Skladovacia kapacita IBC à 1000 litrov
Rozmery políc Š x H [mm]

3 K4-I.13

3 K6-I

4

6

2700 x 1300

3300 x 1300

Nosnosť police [kg]

3000

3250

Nosnosť záchytnej vane [kg]

3600

5400

Záchytný objem [l]

1000

1000

2900 x 1300 x 3300

3500 x 1300 x 3300

209-419-S0

199-729-S0

ZÁKLADNÉ POLE
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)
Obj. č. Záchytná vaňa: lakovaná verzia
Cena € / ks
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)
Obj. č. Záchytná vaňa: pozinkovaná verzia
Cena € / ks

2.285,-

3.037,-

2900 x 1300 x 3300

3500 x 1300 x 3300

209-421-S0

199-731-S0

2.507,-

3.104,-

2800 x 1300 x 3300

3400 x 1300 x 3300

209-420-S0

199-730-S0

PRÍDAVNÉ POLE
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)
Obj. č. Záchytná vaňa: lakovaná verzia
Cena € / ks
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)
Obj. č. Záchytná vaňa: pozinkovaná verzia
Cena € / ks
Príslušenstvo
Obj. č.
Cena € / ks

*Kombi regály na tejto strane sú kombinovateľné

Poradenstvo: 032 743 04 67

2.147,-

2.878,-

2800 x 1300 x 3300

3400 x 1300 x 3300

209-422-S0

199-732-S0

2.344,-

2.944,-

Vložná vaňa z plastu

Vložná vaňa z plastu

114-437-S0

180-335-S0

674,-

727,-

Kombi-regál typ 3 K6-I, základné pole (ochranné rohy voliteľne),
Obj. č. 199-729-S0, € 3.037,-

Na skladovanie kyselín a zásad odporúčame
plastovú vložku do záchytnej vane, pozri tabuľku
"Príslušenstvo".

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: 2 - 3 týždne
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1

TÜV-/MPAgeprüfte
Produkte

Kombinované regály

Übereinstimmungserklärung (ÜHP)

Typ K na skladovanie IBC
W vytvorte svoj individuálny policový systém zo základných a prídavných regálových polí
W povolené na skladovanie horľavých kvapalín (H224-226) a vodu ohrozujúcich látok
W policový rám pozinkovaný, nosníky práškovo lakované, červeno oranžová
W skladovacie úrovne s vyberatelnými, mrežovými, pozinkovanými roštami,
farba (RAL 2001)
záchytná vaň na spodu regálu
W na troch stranách umiestnené pozinkované zásteny na odvod
W vhodné na umiestnenie euro paliet alebo chemických paliet
rozstreknutých kvapalín do záchytnej vane s integrovanou ochranou proti
W nosníky sú výškovo nastaviteľné v rastri 50 mm
prerazeniu
W s možnosťou rozšírenia podľa individuálnych požiadaviek
W dodáva sa demontovaný s návodom na montáž
PRÍSLUŠENSTVO

INOVÁCIA
Systém detekcie úniku nebezpečných látok
SpillGuard® - úplne sebestačný a pripravený na
okamžité použitie, Obj. č. 267-579-S0, € 79,-

Kombi-regál typ 4 K6-I, základné pole s lakovanou záchytnou vaňou
(ochranné rohy na prianie ako príslušenstvo), Obj. č. 200-023-S0, € 2.944,-

Kombi-regál typ 3 K4-I, základné pole s pozinkovanou záchytnou vaňou
(ochranné rohy na prianie ako príslušenstvo), Obj. č. 199-647-S0, € 2.239,-

Typ
Skladovacia kapacita IBC à 1000 litrov

2
2680 x 1300 x 480

Celková nosnosť [kg]

2000

4000

Záchytný objem [l]

1000

1000

259-387-S0

259-397-S0

Cena € / ks

Všetky položky s dopravou zdarma

IBC stanica DENIOS
classic-line 2F

1

Obj. č. práškovo lakovaná verzia

84

IBC stanica DENIOS
classic-line F
1350 x 1300 x 915

Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)

IBC stanica DENIOS classic-line 2F ako skladovacia stanica

Pozri stranu

264-265

Obj. č. pozinkovaná verzia
Cena € / ks

Dodacia lehota: 2 - 3 týždne

468,-

664,-

259-388-S0

259-398-S0

624,-

739,-

www.denios.sk

TÜV-/MPAgeprüfte
Produkte

Kombinované regály

Übereinstimmungserklärung (ÜHP)

1

Všetky regály sú pozinkované pre zaistenie
optimálnej ochrany proti korózii

Kombi-regál typ 3 K4-I, základné pole s lakovanou záchytnou
vaňou (ochranné rohy na prianie ako príslušenstvo),
Obj. č. 199-657-S0, € 2.192,-

Kombi-regál typ 3 K2-I, podlahová plocha
s lakovanou záchytnou vaňou,
Obj. č. 201-876-S0, € 1.424,-

od 1.424,PRÍSLUŠENSTVO

Typ

3 K2-I

3 K4-I

2

4

6

1400 x 1100

2700 x 1100

2700 x 1100

Nosnosť police [kg]

1400

3000

3000

Nosnosť záchytnej vane [kg]

1800

3600

3600

Záchytný objem [l]

1000

1000

1000

1600 x 1300 x 3300

2900 x 1300 x 3300

2900 x 1300 x 4400

201-876-S0

199-657-S0

200-023-S0

1.424,-

2.192,-

2.944,-

1600 x 1300 x 3300

2900 x 1300 x 3300

2900 x 1300 x 4400

201-878-S0

199-647-S0

200-025-S0

1.648,-

2.239,-

3.032,-

1500 x 1300 x 3300

2800 x 1300 x 3300

2800 x 1300 x 4400

201-877-S0

199-658-S0

200-024-S0

1.268,-

1.998,-

2.797,-

1500 x 1300 x 3300

2800 x 1300 x 3300

2800 x 1300 x 4400

201-879-S0

199-648-S0

200-026-S0

1.449,-

2.066,-

2.878,-

Vložná vaňa z plastu

Vložná vaňa z plastu

Vložná vaňa z plastu

114-434-S0

114-437-S0

114-437-S0

482,-

674,-

674,-

Skladovacia kapacita IBC à 1000 litrov
Rozmery políc Š x H [mm]

4 K6-I

ZÁKLADNÉ POLE
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)
Obj. č. Záchytná vaňa: lakovaná verzia
Cena € / ks
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)
Obj. č. Záchytná vaňa: pozinkovaná verzia
Cena € / ks

Ochranný roh

62,-

Obj. č.
203-606-S0

PRÍDAVNÉ POLE
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)
Obj. č. Záchytná vaňa: lakovaná verzia
Cena € / ks

Na skladovanie
kyselín a zásad
odporúčame plastovú
vložku do záchytnej
vane, pozri tabuľku
"Príslušenstvo".

Poradenstvo: 032 743 04 67

Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)
Obj. č. Záchytná vaňa: pozinkovaná verzia
Cena € / ks
Príslušenstvo
Obj. č.
Cena € / ks

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: 2 - 3 týždne
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1

TÜV-/MPAgeprüfte
Produkte

Kombinované regály

Übereinstimmungserklärung (ÜHP)

Typ L, na skladovanie ležiacich sudov
W povolené na skladovanie horľavých kvapalín (H224-226) a látok ohrozujúcich vodu
W
W
W
W
W

policový rám pozinkovaný, nosníky práškovo lakované, červeno oranžová farba (RAL 2001)
pozinkované odkladacie plochy na sudy so zaistením proti pretlačeniu
nosníky sú výškovo nastaviteľné v rastri 50 mm
s možnosťou rozšírenia podľa individuálnych požiadaviek
dodáva sa demontovaný s návodom na montáž

Kombi-regál typ 3 L12-I, základná
pole (držiak na kanvicu na prianie ako
príslušenstvo), Obj. č. 199-655-S0,
€ 2.878,-

od 2.197,-

Všetky regály sú
pozinkované pre
zaistenie optimálnej
ochrany proti korózii
Typ

Kombinovaný regál typu 2 L8-I, základné pole na skladovanie sudov na ležato v
kombinácii s kombinovaným regálom typu 2 S16-I, prídavné pole pre skadovanie sudov
na stojato (držiak na kanvicu a ochranné rohy na prianie ako príslušenstvo)

2 L8-I

3 L12-I

8

12

2700 x 1100

2700 x 1100

1400

1400

Nosnosť sudovej podpery [kg]

350

350

Záchytný objem [l]

480

480

2900 x 1300 x 2700

2900 x 1300 x 3300

199-653-S0

199-655-S0

Skladovacia kapacita sudy à 200 litrov
Rozmery políc Š x H [mm]
Nosnosť police [kg]

PRÍSLUŠENSTVO

ZÁKLADNÉ POLE
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)
Obj. č. Záchytná vaňa: lakovaná verzia
Cena € / ks
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)
Obj. č. Záchytná vaňa: pozinkovaná verzia
Cena € / ks

2.197,-

2.878,-

2900 x 1300 x 2700

2900 x 1300 x 3300

199-643-S0

199-645-S0

2.348,-

2.944,-

2800 x 1300 x 2700

2800 x 1300 x 3300

199-654-S0

199-656-S0

PRÍDAVNÉ POLE
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)
Obj. č. Záchytná vaňa: lakovaná verzia
Cena € / ks
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)
Obj. č. Záchytná vaňa: pozinkovaná verzia
Cena € / ks
Príslušenstvo
Obj. č.
Cena € / ks

86

2.113,-

2.708,-

2800 x 1300 x 2700

2800 x 1300 x 3300

199-644-S0

199-646-S0

2.197,-

2.797,-

Vložná vaňa do záchytnej
vane z plastu

Vložná vaňa do záchytnej
vane z plastu

115-537-S0

115-537-S0

635,-

635,-

Všetky položky s dopravou zdarma

Sudová podpera s otvormi na vidlice
na podávanie z regálov pomocou
vidlicového vysokozdvižného vozíka,
vrát. upínacieho pásu,
Obj. č. 200-459-S0, € 128,-

Valčeková podpera pre skladovanie
sudov naležato a ich otáčanie,
Obj. č. 114-542-S0, € 87,50

Vložná vaňa do záchytnej vane z
plastu,
Obj. č. 115-537-S0, € 635,-

Držiak na kanvice z ocele, rozmery
Š x H x V (mm): 280 x 270 x 300,
Obj. č. 114-543-S0, € 48,-

Dodacia lehota: 2 - 3 týždne

www.denios.sk

TÜV-/MPAgeprüfte
Produkte

Kombinované regály

Übereinstimmungserklärung (ÜHP)

1

Typ S na skladovanie stojacích sudov
W vytvorte svoj individuálny regál zo základných a prídavných dielov
W povolené na skladovanie horľavých kvapalín (H224-226) a látok ohrozujúcich vodu
W policový rám pozinkovaný, nosníky popráškovo lakované, červeno oranžová farba (RAL 2001)
W na troch stranách umiestnené pozinkované zásteny na odvod rozstreknutých kvapalín do záchytnej vane s integrovanou
ochranou proti prerazeniu
W skladovacie úrovne s vyberatelnými, mrežovými, pozinkovanými roštami, záchytná vaň na spodu regálu
W vhodné na umiestnenie euro- alebo chemických paliet
W nosníky sú výškovo nastaviteľné v rastri 50 mm
W s možnosťou rozšírenia podľa individuálnych požiadaviek
Kombi-regál typ 4 S24-I, základné pole
(ochranné rohy na prianie ako príslušenstvo),
W dodáva sa demontovaný s návodom na montáž
Obj. č. 199-651-S0, € 2.432,-

Všetky regály sú pozinkované pre zaistenie
optimálnej ochrany proti korózii

od 1.886,-

Kombinovaný regál typu 2 S16-I, základné pole na stojaté
skladovanie sudov priamo na rošte alebo na euro- alebo
chemických paletách (ochranné rohy na prianie ako
príslušenstvo)

Typ

PRÍSLUŠENSTVO

2 S16-I

Skladovacia kapacita sudy à 200 litrov

4 S24-I

16

24

2700 x 1100

2700 x 1100

Nosnosť police [kg]

3000

3250

Nosnosť záchytnej vane [kg]

2000

2000

480

480

2900 x 1300 x 2700

2900 x 1300 x 3800

199-649-S0

199-651-S0

Rozmery políc Š x H [mm]

Záchytný objem [l]
ZÁKLADNÉ POLE
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)
Obj. č. Záchytná vaňa: lakovaná verzia
Cena € / ks
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)
Obj. č. Záchytná vaňa: pozinkovaná verzia
Cena € / ks

Ochranný roh

62,-

1.886,-

2.432,-

2900 x 1300 x 2700

2900 x 1300 x 3800

199-639-S0

199-641-S0

1.998,-

2.465,-

2800 x 1300 x 2700

2800 x 1300 x 3800

199-650-S0

199-652-S0

PRÍDAVNÉ POLE

Obj. č.
203-606-S0

Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)
Obj. č. Záchytná vaňa: lakovaná verzia
Cena € / ks

Na skladovanie
kyselín a zásad
odporúčame plastovú
vložku do záchytnej
vane, pozri tabuľku
"Príslušenstvo".

Poradenstvo: 032 743 04 67

Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)
Obj. č. Záchytná vaňa: pozinkovaná verzia
Cena € / ks
Príslušenstvo

1.772,-

2.234,-

2800 x 1300 x 2700

2800 x 1300 x 3800

199-640-S0

199-642-S0

1.869,-

2.297,-

Vložná vaňa do záchytnej vane z plastu

Vložná vaňa do záchytnej vane z plastu

115-537-S0

115-537-S0

635,-

635,-

Obj. č.
Cena € / ks

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: 2 - 3 týždne
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1

Paletové regály

Typ PO
W vďaka paletovým policiam šetrite priestor, znižujete dobu spracovania, zlepšujete pracovné procesy, čím zvyšujete produktivitu.
W pevný policový systém pre všetky bežné
manipulačné pomocné prostriedky, ako napr.
europalety a rôzne boxy
W ideálne riešenie pre efektívne, usporiadané a
prispôsobiteľné skladovanie na paletách
W regálový rám pozinkovaný, nosníky lakované,
červeno oranžová farba (RAL 2001)
W nosníky sú výškovo nastaviteľné v rastri 50 mm
W s možnosťou rozšírenia podľa individuálnych
požiadaviek
W dodáva sa demontovaný s návodom na montáž

od 347,Ochranný roh,
Obj. č. 203-606-S0, € 62,-

Viac o nájazdových ochranách regálov

Mrežový euro box dľa UIC normy 435-3, ideálny
pre skladovacie a prepravné účely,
Obj. č. 129-203-S0, € 218,Od strany

Paletový regál typ PO, základné pole

345

PRÍSLUŠENSTVO

Zinkované policové výplne umožňujú priame
naskladenenie samostatných kusov, viď. tabuľka, nie
sú vhodné pre skladovanie paliet a pre manipuláciu
zdvižným vozíkom.

Zarážky umožňujú bezpečné uskladnenie rôzne veľkých
paliet a priečne uskladnenie europaliet
Obj. č. 199-712-S0, € 34,-

Výplň police - zinkovaný, mrežový rošt pre skladovanie
tovaru rôznych veľkostí v regáli alebo optimálne
využitie skladovacieho priestoru, viď tabuľka.

Zvýšenie rámu o
500 mm. Tým sa zaisti, že
požadovaná ochrana proti
pádu bude dodržaná vo
vzdialenosti min. 500 mm
od hornej hrany horného
priečneho nosníka.
Obj. č. 199-670-S0, € 48,50
Ochrana proti prerazeniu zabraňuje prerazeniu paliet,
viď. tabuľka

88

Všetky položky s dopravou zdarma

nastaviteľné rámy pre mrežové boxy, uskladnené boxy
sú tiež zabezpečené i zo strany
Obj. č. 199-673-S0, € 79,50

Dodacia lehota: 2 - 3 týždne

www.denios.sk

Paletové regály

1

Paletový regál PO, základné
a prídavné pole

Každé regálové pole sa dodáva s 2 pármi regálových rámov,
ďalšie možno pridávať (pozri tabuľku, príslušenstvo)

Typ

PO 18.25

PO 18:37

PO 27.25

PO 27.37

PO 33.25

PO 33.37

1825 x 1100

1825 x 1100

2700 x 1100

2700 x 1100

3300 x 1100

3300 x 1100

Nosnosť police [kg]

2200

2200

3540

3540

3780

3780

Nosnosť regálu [kg]

4400

4400

7080

7080

7560

7560

2025 x 1100 x 2700

2025 x 1100 x 3800

2900 x 1100 x 2700

2900 x 1100 x 3800

3500 x 1100 x 2700

3500 x 1100 x 3800

266-319-S0

266-321-S0

199-699-S0

199-705-S0

199-701-S0

199-707-S0

347,-

433,-

424,-

517,-

579,-

655,-

1925 x 1100 x 2700

1925 x 1100 x 3800

2800 x 1100 x 2700

2800 x 1100 x 3800

3400 x 1100 x 2700

3400 x 1100 x 3800

266-320-S0

266-322-S0

199-700-S0

199-706-S0

199-702-S0

199-708-S0

258,-

347,-

338,-

412,-

458,-

542,-

266-325-S0

266-325-S0

199-540-S0

199-540-S0

199-545-S0

199-545-S0

25,50

25,50

29,90

29,90

39,50

39,50

266-323-S0

266-323-S0

199-710-S0

199-710-S0

199-711-S0

199-711-S0

Rozmery políc Š x H [mm]

ZÁKLADNÉ POLE
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)
Obj. č.
Cena € / ks
PRÍDAVNÉ POLE
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)
Obj. č.
Cena € / ks
Príslušenstvo
Obj. č. Ochrana proti prerazeniu, pozinkovaná
Cena € / ks
Obj. č. Prídavný pár traverz
Cena € / pár
Obj. č. Prídavná zinkovaná policová výplň
Cena € / ks
Obj. č. Prídavný zinkovaný, mrežový rošt
Cena € / ks

Poradenstvo: 032 743 04 67

75,50

75,50

112,-

112,-

182,-

182,-

199-674-S0

199-674-S0

199-675-S0

199-675-S0

199-676-S0

199-676-S0

124,-

124,-

189,-

189,-

244,-

244,-

200-237-S0

200-237-S0

120-232-S0

120-232-S0

145-616-S0

145-616-S0

177,-

177,-

259,-

259,-

465,-

465,-

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: 2 - 3 týždne
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1

TÜV-/MPAgeprüfte
Produkte

Skrine pre chemikálie

Übereinstimmungserklärung (ÜHP)

Skrine na chemikálie Protect
bezpečné a predpisové skladovanie nehorľavých kvapalín, jedovatých a vodu
ohrozujúcich látok

W krídlové dvere s bezpečnostným zámkom
W kompletné vybavenie so záchytnýmii vaňami
W pevná konštrukcia z oceľového plechu,
testovaná spodná vaňa (podľa Stawa-R)
W záchytné vane výškovo nastaviteľné

PRÍSLUŠENSTVO

INOVÁCIA
Systém detekcie úniku nebezpečných
látok SpillGuard® - úplne sebestačný a
pripravený na okamžité použitie,
Obj. č. 267-579-S0, € 79,-

Pozri stranu

264-265

Výškovo nastaviteľné záchytné vane sú tesne
zvarené a bezpečne zachytia eventuálne sa
vyskytujúce straty tekutín, typ CS 104.

Praktická výška 1100 mm (typ CS 102) umožňuje
skladovať napr. pod oknami alebo regálmi.

TOP PRODUKT

437,-

od 434,-

Obj. č. 201-960-S0
Typ
Vybavenie
Prevedenie dverí

CS 104 Protect

CS 102 Protect

3 policové vane, 1 podlahová vaňa

1 policová vaňa, 1 podlahová vaňa

Krídlové dvere

Krídlové dvere

1000 x 500 x 1950

1000 x 500 x 1100

Nosnosť záchytnej vane [kg]

75

75

Záchytný objem policovej vane [l]

20

20

Záchytný objem podlahovej vane [l]

30

30

201-960-S0

202-147-S0

437,-

434,-

206-324-S0

206-324-S0

Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)

Obj. č.
Cena € / ks
Príslušenstvo
Obj. č. prídavná policová vaňa
Cena € / ks
Obj. č. Vložka z dierovaného plechu pre policovú a podlahovú vaňu
Cena € / ks
Obj. č. PE vložná vaňa pre policovú vaňu
Cena € / ks
Obj. č. PE vložná vaňa pre podľahovú vaňu
Cena € / ks

90

Všetky položky s dopravou zdarma

47,50

47,50

202-146-S0

202-146-S0

89,-

89,-

207-326-S0

207-326-S0

83,-

83,-

207-325-S0

207-325-S0

87,50

87,50

Dodacia lehota: dodávka zo skladu

www.denios.sk

TÜV-/MPAgeprüfte
Produkte

Skrine pre chemikálie

Übereinstimmungserklärung (ÜHP)

1

Skrine na chemikálie View, s dverami z akrylového skla
Dvere z akrylového skla umožňujú rýchly prehľad

W korpus z kvalitného oceľového
plechu, vysokokvalitné
štruktúrované lakovanie, korpus
enciánovo modrý (RAL 5010),
dvere svetlo sivé (RAL 7035)
W prirodzené vetranie cez vetracie
mriežky v dverách
W dodáva sa kompletne zmontovaná

Výzor a bezpečnosť sa navzájom dokonale
dopĺňajú - skriňa na chemikálie View má
stabilnú konštrukciu z oceľového plechu
v kombinácii s dverami z akrilového skla,
vrátane zámku.

Typ

PRÍSLUŠENSTVO
Vložky z dierovaného
plechu zabezpečujú
skladovaný tovar proti
možným vytekajúcim
kvapalinám
(nie použiteľné v
kombinácii s PE-vložnou
vaňou).

CS 104G View

Vybavenie

3 záchytné vane, 1 podlahová vaňa

Prevedenie dverí

Krídlové dvere so sklenenými výplňami

Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)

1000 x 500 x 1950

Nosnosť záchytnej vane [kg]

75

Záchytný objem policovej vane [l]

20

Záchytný objem podlahovej vane [l]

30

Obj. č.

219-291-S0

Cena € / ks

639,-

Príslušenstvo
Obj. č. prídavná policová vaňa

206-324-S0

Cena € / ks

47,50

Obj. č. Vložka z dierovaného plechu pre policovú a podlahovú vaňu
Cena € / ks

PE-vložné vane na bezpečné
skladovanie agresívnych
kvapalín.

Poradenstvo: 032 743 04 67

89,-

Obj. č. PE vložná vaňa pre policovú vaňu

207-326-S0

Cena € / ks

83,-

Obj. č. PE vložná vaňa pre podľahovú vaňu

207-325-S0

Cena € / ks

Všetky položky s dopravou zdarma

202-146-S0

87,50

Dodacia lehota: 1 - 2 týždne
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TÜV-/MPAgeprüfte
Produkte

Skrine pre chemikálie

Übereinstimmungserklärung (ÜHP)

Skrine na chemikálie Easy s krídlovými dverami
Pre bezpečné a predpisové skladovanie vodu ohrozujúcich, nehorľavých kvapalín a
jedovatých látok v pracovných priestoroch

W krídlové dvere s bezpečnostným zámkom
W korpus z kvalitného oceľového plechu,
vysokokvalitné štruktúrované lakovanie, korpus
enciánovo modrý (RAL 5010), dvere svetlo šedé
(RAL 7035)
W prirodzené vetranie cez vetracie mriežky
v dverách
W dodáva sa kompletne zmontovaná
W s 3 vložnýmii policami
(výškovo nastaviteľné v rastri 25 mm)
a vodotesnou podlahovou vaňou

TOP PRODUKT

454,Obj. č. 201-936-S0

Osvedčená všestranná skriňa na skladovanie
v pomere cena / výkon.

Skrinky pre materiál
bez záchytnej vane
Skriňa na chemikálie Easy - všestranná skriňa pre dielňu a laboratórium. Kombinácia políc a
podlahovej vane poskytuje bezpečný úložný priestor v tesnej blízkosti pracoviska.

Typ

CS 103

Vybavenie

3 vložné police, 1 podlahová vaňa

Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)

Pozri stranu

338

PRÍSLUŠENSTVO

1000 x 500 x 1950

Nosnosť police [kg]

75

Záchytný objem podlahovej vane [l]
Obj. č.

30
201-936-S0

Cena € / ks

454,-

Príslušenstvo
Obj. č. ďalšia polica

206-953-S0

Cena € / ks

23,-

Obj. č. Vložka z dierovaného plechu pre podlahovú vaňu

202-122-S0

Cena € / ks

89,-

Obj. č. PE vložná vaňa pre podľahovú vaňu

207-325-S0

Cena € / ks

92

87,50

Všetky položky s dopravou zdarma

Vložky z dierovaného plechu
zabezpečujú skladovaný tovar proti
možným vytekajúcim kvapalinám
(nie použiteľné v kombinácii s
PE-vložnou vaňou).

Dodacia lehota: dodávka zo skladu

PE-vložné vane na bezpečné
skladovanie agresívnych kvapalín.

www.denios.sk

TÜV-/MPAgeprüfte
Produkte

Skrine pre chemikálie

Übereinstimmungserklärung (ÜHP)

1

Skrine na chemikálie
W
W
W
W

bezpečné a predpisové skladovanie nehorľavých kvapalín, jedovatých a vodu ohrozujúcich látok
korpus z kvalitného oceľového plechu, vysokokvalitné štruktúrované lakovanie, korpus enciánovo modrý (RAL 5010), dvere svetlo šedé (RAL 7035)
pevná konštrukcia z oceľového plechu, testovaná spodná vaňa (podľa Stawa-R)
Ideálne pre malé množstvá a malé nádoby

Závesná skriňa Mini, typ CS 100
W šetriace miesto, možno umiestniť v blízkosti pracoviska
W vrát. montážneho materiálu
W krídlové dvere s bezpečnostným zámkom

NOVINKA

299,Obj. č. 250-587-S0

Skriňa na malé nádoby Shorty,
typ CS 120-4
W vyberateľné záchytné vane, ideálne na prípadné čistenie
W oddelené prehľadné triedenie a skladovanie
nebezpečných látok
W krídlové dvere s bezpečnostným zámkom
W na prianie možnosť dodania vaňového roštu z
perforovaného plechu

NOVINKA

679,Obj. č. 250-588-S0

Depot, typ KT
mobilný depot na skladovanie malých nádob
2 kolieska s brzdou
záchytné vane výškovo nastaviteľné
šírka vrát. rukoväte: 1235 mm

W
W
W
W

NOVINKA

738,Fotka s druhou záchytnou vaňou,
ktorá je v ponuke ako príslušenstvo.

Obj. č. 250-586-S0

Typ
Vybavenie
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)
Nosnosť záchytnej vane [kg]
Záchytný objem policovej vane [l]
Záchytný objem podlahovej vane [l]
Obj. č.
Cena € / ks

Poradenstvo: 032 743 04 67

CS 100

CS 120-4

1 záchytná podlahová vaňa

Na každom priečinku 1 podlahová
záchytná vaňa

KT-1

KT-2

1000 x 500 x 500

1200 x 500 x 1100

1162 x 630 x 1206

1162 x 630 x 1206

15

60

45

45

–

–

28

28

30

30

60

60

250-587-S0

250-588-S0

250-586-S0

250-589-S0

299,-

679,-

738,-

712,-

1 podlahová záchytná vaňa, 2 policové vane 1 podlahová záchytná vaňa, 2 policové vane

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: 1 - 2 týždne
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TÜV-/MPAgeprüfte
Produkte

Skrine pre chemikálie

Übereinstimmungserklärung (ÜHP)

Skrine na chemikálie Space s posuvnými dverami. Veľký úložný priestor – malá potreba priestoru.
Pre bezpečné a predpisové skladovanie vodu ohrozujúcich, nehorľavých kvapalín a jedovatých
látok v pracovných priestoroch.
W optimálne riešenie v prípade priestorových
obmedzení
W rýchly a veľkoplošný prístup k skladovaným
látkam
W pevná konštrukcia z oceľového plechu,
testovaná spodná vaňa (podľa Stawa-R)
W korpus z kvalitného oceľového plechu,
vysokokvalitné štruktúrované lakovanie, korpus
enciánovo modrý (RAL 5010), dvere svetlo šedé
(RAL 7035)
W prirodzené vetranie cez vetracie mriežky v
dverách
W dodáva sa kompletne zmontovaná
W záchytné vane výškovo nastaviteľné v rastri
25 mm

od 939,-

S jedným pohybom získate veľkoplošný prístup k obsahu skrine. Prispôsobte výšku skladovacích úrovní veľkosti
nádob, ktoré budú skladované. Tak je v skrine možné optimálne skladovať menšie a väčšie nádoby.

Typ

CS 124

Vybavenie

CS 184

3 policové vane, 1 podlahová vaňa 6 policových vaní, 2 podlahové vane

Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)

1200 x 500 x 1950

1800 x 500 x 1950

Nosnosť záchytnej vane [kg]

75

75

Záchytný objem policovej vane [l]

20

39

Záchytný objem podlahovej vane [l]
Obj. č.
Cena € / ks

20

30

201-639-S0

201-640-S0

939,-

1.198,-

211-270-S0

211-271-S0

49,50

44,50

202-118-S0

202-119-S0

Posuvné dvere na valčekových ložiskách s tichým
chodom a s bezpečnostným zámkom zaisťujú bezpečné
skladovanie nebezpečných látok.

PRÍSLUŠENSTVO
Vane na malé nádoby typ CS-P
W vložné vane ako ochrana proti korózii v prípade
agresívnych nebezpečných látok
W ľahké a bezpečné odstránenie únikov

Príslušenstvo
Obj. č. Doplnková policová vaňa
Cena € / ks
Obj. č. Vložka z dierovaného plechu pre policovú a
podlahovú vaňu
Cena € / ks
Obj. č. PE vložná vaňa pre policovú vaňu
Cena € / ks
Obj. č. PE vložná vaňa pre podlahovú vaňu
Cena € / ks

94

99,50

58,50

207-328-S0

207-330-S0

99,-

78,-

207-329-S0

207-331-S0

96,-

78,-

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: na vyžiadanie

Vane na malé nádoby z polyetylénu (PE),
Obj. č. 207-332-S0, € 72,50

www.denios.sk

TÜV-/MPAgeprüfte
Produkte

Stáčacie skrine

Übereinstimmungserklärung (ÜHP)

1

Stáčacie skrine Profi
Pre bezpečné a predpisové skladovanie vodu
ohrozujúcich, nehorľavých kvapalín a jedovatých
látok v pracovných priestoroch.
W korpus a dvere z kvalitného oceľového plechu
s odolným vysokokvalitným lakovaním, farba
enciánová modrá (RAL 5010)
W podlahová vaňa (otestovaná podľa Stawa-R)
W prirodzená výmena vzduchu cez vetracie mriežky
v dverách
W sériové vybavenie: 1 výsuvná spodná vaňa,
1 vložná polica, 3 výsuvné police pre 3 x 20 l
bandasky alebo 5 x 10 l bandasky. Bandasky sa
dodávajú osobitne.
W vstavané zaistenia vysúvania zabraňujú
súčasnému vysunutiu vaicerých políc
W upevňovacia súprava na upevnenie na stenu je
súčasťou dodávky
W rozmery výsuvných políc: Š 890 x H 420 mm

987,Obj. č. 201-937-S0

Výsuvné police uľahčujú umiestnenie
a výmenu nádob.
Bezpečná manipulácia s uskladnenými
nádobami. Výsuvná podlahová vaňa
bezpečne zachytí prípadné úkvapy

Typ

UWA-A

Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)

1000 x 550 x 1950

Nosnosť police [kg]

75

Nosnosť výsuvných políc [kg]

120

Záchytný objem podlahovej vane [l]

Ideálne na aktívne a pasívne skladovanie
nebezpečných látok. Stáčacia skriňa Profi
ponúka kombináciu bezpečnosti a najvyššej
funkčnosti.

39

Obj. č.

201-937-S0

Cena € / ks

987,-

Príslušenstvo
Obj. č. Vložná vaňa z PE pre podľahovú vaňu

207-320-S0

Cena € / ks

83,-

PRÍSLUŠENSTVO

PE kanister, 10 a 20 litrov
mimoriadne veľký plniaci otvor (80 mm)
W s odvzdušňovacím ventilom a tesnením z PE vo veku
W na prepravu, skladovanie, stáčanie a prečerpávanie
W z nezávadného voči potravinám a chemicky odolného polyetylénu (PE)
Objem [l]

10

10

20

20

Typ

bez čapovacieho
kohúta

s čapovacím
kohútom

bez čapovacieho
kohúta

s čapovacím
kohútom

Vonkajšie rozmery
D x Š x V [mm]

280 x 170 x 280

350 x 170 x 280

290 x 255 x 390

360 x 255 x 390

211-363-S0

207-398-S0

211-364-S0

207-399-S0

10,90

21,50

17,80

27,-

Obj. č.

Vhodný pre stáčaciu skriňu Proﬁ. 10- a 20 l PE-kanister,
voliteľne s alebo bez 3/4“ čapovacím kohútom.

Cena € / ks

Plastový čapovací kohút 3/4“ pre PE kanistre

Poradenstvo: 032 743 04 67

Všetky položky s dopravou zdarma

Obj. č.

Cena € / ks

207-202-S0

10,40

Dodacia lehota: dodávka zo skladu
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Skrine na kyseliny a zásady

Ekologické skrine Inox z ušľachtilej ocele
Výrobky z nehrdzavejúcej ocele sú univerzálne použiteľné. Od
skladovania nebezpečných látok po použitie v hygienických
priestoroch
W ľahké čistenie a hygienické prevedenie
W vhodné na použitie vo vlhkých a mokrých priestoroch
W dlhodobá ochrana proti korózii
W kvalitný výrobok z nehrdzavejúcej ocele 1.4301
W potravinárska kvalita
W odolné voči vlhkosti
W chemicky odolné, antimagnetické

od 1.027,-

Štvorcové otvory v krídlových dverách
zaisťujú prirodzené vetranie a pridávajú
skrine atraktívny vzhľad

Skrine na chemikálie z ušľachtilej ocele spájajú užitočnosť
a výzor v perfektnej podobe. Ušľachtilá oceľ (1.4301 / V2A)
poskytuje bezpečnú ochranu proti veľkému množstvu
nebezpečných látok.
Typ

Vložky z dierovaného plechu sa
používajú v záchytných vaniach.
Uľahčujú vloženie nádob a zabraňujú
v úniku kvapaliny poškodenia
znečisteniu všetkých nádob, ktoré
stoja v záchytnej vani.

W-104.4

W-104.5

W-104.6

W-103.4

W-103.5

W-103.6

4 záchytné vane

4 záchytné vane

4 záchytné vane

3 vložné police,
1 podlahová vaňa

3 vložné police,
1 podlahová vaňa

3 vložné police,
1 podlahová vaňa

1000 x 400 x 1950

1000 x 500 x 1950

1000 x 600 x 1950

1000 x 400 x 1950

1000 x 500 x 1950

1000 x 600 x 1950

–

–

–

45

45

45

Nosnosť záchytnej vane [kg]

45

45

45

–

–

–

Záchytný objem policovej vane [l]

16

20

24

–

–

–

–

–

–

32

40

48

202-130-S0

201-309-S0

202-131-S0

202-132-S0

201-312-S0

202-133-S0

1.157,-

1.296,-

1.387,-

1.027,-

1.178,-

1.278,-

201-315-S0

201-316-S0

202-393-S0

201-315-S0

201-316-S0

202-393-S0

73,-

79,50

86,50

73,-

79,50

86,50

Vybavenie
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)
Nosnosť police [kg]

Záchytný objem podlahovej vane [l]
Obj. č.
Cena € / ks
Príslušenstvo
Obj. č. Vložka z dierovaného plechu pre policové a
podlahové vane
Cena € / ks
Typ
Vybavenie

HSE-1

HSE-2

1 vložná polica, 1 podlahová vaňa

1 vložná polica, 1 podlahová vaňa

650 x 320 x 600

900 x 320 x 600

1-krídlové

2-krídlové

Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)
Prevedenie dverí
Nosnosť police [kg]
Záchytný objem podlahovej vane [l]
Obj. č.
Cena € / ks

25

25

5

10

201-318-S0

201-317-S0

662,-

744,-

201-320-S0

201-319-S0

62,-

66,50

Príslušenstvo
Obj. č. Vložka z dierovaného plechu pre podlahové vane
Cena € / ks

96

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: 2 - 3 týždne

Visiace skrine sú priestorovo úsporné
a dodávajú ďalší úložný priestor.

www.denios.sk

DIBt

Skrine na kyseliny a zásady

Allgemeine Bauaufsichtliche
Zulassung – Z-40.22-543

1

Ekologické skrine PolyStore
pre bezpečné a predpisové skladovanie voduohrozujúcich a agresívnych kvapalín
celé vyhotovené z vysokoodolného plastu (polyetylén)
ihneď pripravené na použitie
sivý korpus, žlté dvere
voliteľne s mrežovými roštami alebo vaňovými policami ako skladovacími
plochami v prevedení zinkovanom alebo
z ušľachtilej ocele 1.4301
W možnosť pripojenia odvetrávania
(pre vysoké skrine, v 1990 mm)
W
W
W
W

Priehľadná priehradka vo dverách
môže byť použitá na vloženie hárkov s
bezpečnostnými údajmi alebo napríklad
aj na ochranné rukavice alebo okuliare.

PRÍSLUŠENSTVO

INOVÁCIA

Systém detekcie úniku nebezpečných
látok SpillGuard® - úplne sebestačný a
pripravený na okamžité použitie,
Obj. č. 267-579-S0,
Pozri stranu
€ 79,-

264-265

od 1.022,V závislosti od uskladnených
nebezpečných látok je možné
ekologickú skriňu PolyStore vybaviť s
policami z ušľachtilej ocele (1.4301)
alebo pozinkovanej ocele. Všetky typy
skriniek môžu byť na prianie vybavené s
ventilátorom.

Typ
Prevedenie

PS 1220-4

PS 1220-3.1

PS 1220-4

PS 1220-3.1

4 rošty, pozink.

3 výsuvné vane, 1 rošt, pozink.

4 rošty z ušľachtilej ocele

3 policové vane, 1 rošt, ušľachtilá oceľ

Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)

1225 x 640 x 1990

1225 x 640 x 1990

1225 x 640 x 1990

1225 x 640 x 1990

Vnútorné rozmery Š x H x V [mm]

1130 x 410 x 1750

1130 x 410 x 1750

1130 x 410 x 1750

1130 x 410 x 1750

Nosnosť políc [kg]

50

50

50

50

Záchytný objem podlahovej vane [l]

75

75

75

75

Hmotnosť [kg]
Obj. č.
Cena € / ks

95

97

95

97

248-939-S0

248-940-S0

248-937-S0

248-938-S0

1.022,-

1.096,-

1.138,-

1.264,-

PRÍSLUŠENSTVO

PRÍSLUŠENSTVO

Rošt ušľachtilá oceľ Š 120 cm,
Obj. č. 246-239-S0, € 79,Vaňová polica, pozinkovaná, Š 120 cm,
Obj. č. 246-245-S0, € 126,Rošt pozinkovaný Š 120 cm,
Obj. č. 246-241-S0, € 21,50
Vaňová polica, pozinkovaná, Š 120 cm,
Obj. č. 246-246-S0, € 66,50

Ventilátor pre skriňu PolyStore

Poradenstvo: 032 743 04 67

W spoľahlivo odvádza vznikajúce plyny alebo výpary z vnútorného
priestoru skrine

352,-

Obj. č.
212-190-S0

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: dodávka zo skladu
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TÜV-/MPAgeprüfte
Produkte

Skrine na kyseliny a zásady

Übereinstimmungserklärung (ÜHP)

Ekologické skrine PolyStore
W pre bezpečné a predpisové skladovanie voduohrozujúcich a agresívnych
kvapalín

W celé vyhotovené z vysokoodolného plastu (polyetylén)
W možnosť pripojenia odvetrávania (pre vysoké skrine, v 1990 mm)

policová vaňa

TOP PRODUKT

od 685,-

Mrežové rošty i vane sú v ponuke v nerezovom alebo
zinkovanom vyhotovení

praktické: dno skrine je zároveň aj
vodotesnou záchytnou vaňou

Typ

PS 620-4

PS 620-3.1

4 rošty, pozink.

3 policové vane,
1 rošt, pozink.

4 rošty z
3 policové vane,
ušľachtilej ocele 1 rošt, ušľachtilá oceľ

Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)

610 x 640 x 1990

610 x 640 x 1990

610 x 640 x 1990

610 x 640 x 1990

Vnútorné rozmery Š x H x V [mm]

Prevedenie

PS 620-4

PS 620-3.1

520 x 410 x 1750

520 x 410 x 1750

520 x 410 x 1750

520 x 410 x 1750

Nosnosť políc [kg]

50

50

50

50

Záchytný objem podlahovej vane [l]

35

35

35

35

Hmotnosť [kg]

55

56

55

56

248-943-S0

248-944-S0

248-941-S0

248-942-S0

685,-

778,-

878,-

987,-

Obj. č.
Cena € / ks

98

Malá odkladacia plocha vyžaduje skriňu so šírkou 610 mm. Dodáva
sa s vnútorným vybavením z pozinkovanej alebo nehrdzavejúcej ocele
(1.4301). Na prianie môže byť skriňa vybavená ventilátorom

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: 1 - 2 týždne

PRÍSLUŠENSTVO
Rošt ušľachtilá oceľ Š 60 cm,
Obj. č. 246-240-S0, € 55,60
Vaňová polica, pozinkovaná, Š 60 cm,
Obj. č. 246-243-S0, € 97,50
Rošt pozinkovaný, Š 60 cm,
Obj. č. 246-242-S0, € 17,50
Vaňová polica, pozinkovaná,
Š 60 cm, Obj. č. 246-244-S0, € 52,-

www.denios.sk

Skrine na kyseliny a zásady

1

Viac skvelých ponúk v našom
internetovom obchode!

Ekologické skrine PolyStore sú vhodné na praktické použitie v laboratóriách alebo
dielňach. Zabezpečujú tak predpisové skladovanie vodu ohrozujúcich a agresívnych
kvapalín.

denios.shop/ponuka

skriňa s posuvnými dverami PolyStore
Skladujte svoje nebezpečné látky prehľadne a bezpečne v jednej priestornej skrini s posuvnými dverami. Praktické vane z plastu zabránia v
prípade nehody veľkému znečisteniu celej skrine. Vane je možné ľahko vybrať, napr. na účelom vyčistenia.
W uzamykateľná, priestoro úsporná
(nie je treba priestor pre otváranie dvier)
W optimálny prístup k uskladnenému
materiálu vďaka veľkým dverám
W svetlá výška:
spodná polica: 390 mm
obe stredné police: 316 mm
horná polica: 295 mm
svetlá šírka: 699 na 666 mm
svetlá hĺbka: 373 mm
W 2 oddelené vnútorné priestory
W dno skrine ako vodotesná záchytná vaňa

NOVINKA

1.657,Obj. č. 257-030-S0
Typ
Prevedenie

1820
1 podlahová vaňa,
3 záchytné policové vane

Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)

1805 x 610 x 1990

Vnútorné rozmery Š x H x V [mm]

665 x 370 x 1320

Nosnosť záchytnej vane [kg]
Záchytný objem policovej vane [l]
Záchytný objem podlahovej vane [l]
Hmotnosť [kg]
Obj. č.
Cena € / ks

20
6
12
130
257-030-S0
1.657,-

PRÍSLUŠENSTVO
Ventilátor pre skriňu PolyStore
W spoľahlivo odvádza vznikajúce plyny alebo výpary z
vnútorného priestoru skrinekryt z plastu, ktorý je odolný
voči kyselinám a lúhom
W druh ochrany: CE II 3 G T4
W Objemový tok 0-140 m³/h
W Celkový tlak 200-20 Pa
W Napätie 230 V

Poradenstvo: 032 743 04 67

W Prúdová spotreba 0,35A
W Napájací zdroj musí byť vybavený zariadením pre
zbytkový prúd (RCD) podľa DIN VDE 0100
W hladina hluku 35 dB (A), v 3 m odstupe od
odvetrávacieho nádstavca
W Typ EP.VE.18610
W k pripojeniu na vlastné odvetrávacie potrubie, Ø 80 mm

Všetky položky s dopravou zdarma

352,-

Dodacia lehota: 1 - 2 týždne

Obj. č.
212-190-S0

99

1

TÜV-/MPAgeprüfte
Produkte

Skrine na kyseliny a lúhy

Übereinstimmungserklärung (ÜHP)

DENIOS
záruka

5

rokov

Typ SL
Kyseliny a zásady môžu byť bezpečne skladované oddelene
W na skladovanie agresívnych, nehorľavých, nebezpečných látok v pracovných priestoroch podľa legislatívy
W vynímateľné vane z umelej hmoty

Skriňa na kyseliny a lúhy typu SL, výška 600 alebo 800 mm
W
W
W
W

skriňa z dosiek zo špeciálneho vysoko odolného materiálu s povrchom z melamínovej živice
dvere uzamykateľné, indikácia stavu uzamknutia (červené/zelené)
šetrí priestor
rovnomerné odvzdušnenie komôr cez vetrací nátrubok (NW 50) na zadnej stene skrinky

Výška 600 mm

Výška 800 mm
W pre skladovanie
veľkých nádob
(2,5 l)

NOVINKA

643,Skriňa na kyseliny a zásady typ SL 62 s 2 výsuvmi
(možnosť dodania podstavca), Obj. č. 158-061-S0,
€ 735,-

Skriňa na kyseliny a zásady typ SL 112 s 1 výsuvom
na komoru (možnosť dodania podstavca),
Obj. č. 136-862-S0, € 862,-

Praktická nová výška: 800 mm, typ SL 602

Skriňa na kyseliny a zásady typ SL 114 s 2 výsuvmi
na komoru (možnosť dodania podstavca),
Obj. č. 136-864-S0, € 968,-

4 vysúvacie police, dodatočne pravá priehradka
na odloženie materiálu, typ SL 1404

Kompaktné rozmery - s výškou 800 mm máte
lepší prístup k malým nádobám, typ SL 1104

Typ

SL 62

SL 602

SL 112

SL 114

SL 1404

SL 1104

2 výsuvné policové
vane

2 výsuvné policové
vane

2 výsuvné policové
vane

4 výsuvné policové
vane

4 výsuvné policové
vane

4 výsuvné policové
vane

590 x 570 x 600

590 x 570 x 800

1100 x 570 x 600

1100 x 570 x 600

1400 x 570 x 600

1100 x 570 x 800

1-krídlové

1-krídlové

2-krídlové

2-krídlové

2-krídlové

2-krídlové

Záchytný objem výsuvnej vane [l]

11

11

11

11

11

11

Nosnosť výsuvnej vane [kg]

25

25

25

25

25

25
108

Vybavenie
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)
Prevedenie dverí

Hmotnosť [kg]
Obj. č. Pánty: naľavo
Cena € / ks
Obj. č. Pánty: napravo
Cena € / ks

60

73

88

98

112

158-061-S0

–

–

–

–

–

735,-

–

–

–

–

–

158-064-S0

235-880-S0

–

–

–

–

735,-

643,-

–

–

–

–

Obj. č. Pánty: z oboch strán

–

–

136-862-S0

136-864-S0

235-878-S0

235-879-S0

Cena € / ks

–

–

862,-

968,-

1.146,-

927,-

158-071-S0

158-071-S0

133-467-S0

133-467-S0

133-471-S0

133-467-S0

59,-

59,-

85,50

85,50

85,50

85,50

Príslušenstvo
Obj. č. Podstavec, výška 30 mm
Cena € / ks

100

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: 4 týždne

www.denios.sk

DENIOS
záruka

5
rokov

TÜV-/MPAgeprüfte
Produkte

Skrine na kyseliny a lúhy

Übereinstimmungserklärung (ÜHP)

1

DIBT schválené, záchytné,
výsuvné vane

Skriňa na kyseliny a lúhy typu SL, výška 1970 mm
W
W
W
W
W
W

z kvalitného, oceľového plechu, RAL 7035 (svetlo šedá)
celá uzatváracia mechanika namontovaná mimo skladovací priestor
rovnomerné odvzdušnenie komôr cez vetrací nátrubok (NW 75)
nekovové vetracie kanály odolné proti korózii
uzamykateľná
integrované nastavovacie nožičky na vyrovnanie nerovností podlahy

Skriňa na kyseliny a lúhy typu SL 606 vrátane 6 výsuvov
Skriňa na kyseliny a zásady typu SL 1208 / 1212,
voliteľné s 8 alebo 12 výsuvmi.

1.789,Obj. č. 117-054-S0

Typ
Vybavenie
Prevedenie dverí
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)

SL 604

SL 606

SL 1208

SL 1212

4 výsuvné policové vane

6 výsuvných policové vane

8 výsuvných policové vane

12 výsuvných policové vane

1-krídlové

1-krídlové

2-krídlové

2-krídlové

597 x 603 x 1965

597 x 603 x 1965

1197 x 603 x 1965

1197 x 603 x 1965

Nosnosť výsuvnej vane [kg]

25

25

25

25

Záchytný objem výsuvnej vane [l]

11

11

11

11
297

Hmotnosť [kg]
Obj. č. Pánty: naľavo
Cena € / ks
Obj. č. Pánty: napravo
Cena € / ks

169

178

277

117-052-S0

117-054-S0

–

–

1.648,-

1.789,-

–

–

117-053-S0

117-055-S0

–

–

1.648,-

1.789,-

–

–

Obj. č. Pánty: z oboch strán

–

–

158-058-S0

158-059-S0

Cena € / ks

–

–

2.528,-

2.768,-

Poradenstvo: 032 743 04 67

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: 4 týždne

101

1

TÜV-/MPAgeprüfte
Produkte

Skrine pre chemikálie

Übereinstimmungserklärung (ÜHP)

Kombinovaná skriňa na chemikálie Quadro
W na skladovanie toxických, nehorľavých, nebezpečných látok v pracovných priestoroch
W
W
W
W
W
W
W
W
W

prehľadné triedenie nebezpečných látok
dvojstenná konštrukcia dverí
vrátane pohodlného systému označovania
pevná a vysokokvalitná skriňa z oceľového plechu, korpus práškovo lakovaný, antracitová šedá farba, RAL 7016, dvere biele, RAL 9010
prirodzené vetranie prostredníctvom vetracích otvorov v oblasti dna
pripravené na pripojenie (NW 75) k technickému odvetrávaniu na streche skrine
integrované nastavovacie nožičky - jednoduché narovnanie skrine v prípade nerovnosti podlahy
krídlové dvere so zámkom v otočnej rukoväti
oddelené časti skrine, vnútorné rozmery každej časti Š x H x V (mm):
cca. 486 x 493 x 593

NOVINKA

od 1.823,-

Alternatíva výsuvným vaniam. Vďaka spodnej vani a policiam ponúka
kombinovaná skriňa typu 124-4 priestor aj pre väčšie nádoby

Jednoduché a pohodlné označenie
častí skrine pomocou spolu
dodávaného systému značenia

od 1.357,Typ

63-3

63-6

3 priečinky v skrini, v každom
3 priečinky v skrini, každý
1 polica, 1 podlahová vaňa vybavený 2 výsuvnými vaňami

Vybavenie
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)

124-4

124-2

124-8

4 priečinky v skrini, každý
4 priečinky v skrini, v každom
vybavený 2 výsuvnými vaňami
4 priečinky v skrini, každý
1 vkladacia polica,
(vľavo) a 2 policami, vybavený 2 výsuvnými vaňami
1 podlahová vaňa
1 podľahovou vaňou (vpravo)

545 x 520 x 1950

545 x 520 x 1950

1055 x 520 x 1950

1055 x 520 x 1950

1-krídlové

1-krídlové

2-krídlové

2-krídlové

2-krídlové

Pánty

napravo

napravo

z oboch strán

z oboch strán

z oboch strán

Obj. č.

219-799-S0

219-798-S0

219-801-S0

219-802-S0

219-800-S0

1.357,-

1.634,-

1.823,-

2.087,-

2.264,-

Prevedenie dverí

Cena € / ks

102

Výsuvné vane, vrátane vyberateľnej
plastovej vane umožňujú triedené a
bezpečné skladovanie malých nádob, ako
napr. tu zobrazené pre typ 63-6

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: 2 - 4 týždne

1055 x 520 x 1950

www.denios.sk

TÜV-/MPAgeprüfte
Produkte

Skrine pre chemikálie

Übereinstimmungserklärung (ÜHP)

1

Skrinka na chemikálie s bezpečnostnou schránkou typu 30
W vrátane bezpečnostného boxu typu 30 podľa EN 14470/časť 1 na skladovanie horľavých kvapalín (H224-226) podľa predpisov v
jednostenných skriniach z oceľového plechu
W nie je potrebná osobitná skriňa na skladovanie
horľavých kvapalín
W bezpečnostný box so záchytnou vaňou (5 litrov),
samozatváracie dvere a odvetrávacia prípojka
(NW 75)
W Malé množstvá horľavých kvapalín (plechovky s
lakom, lakovacie tyčinky, rozprašovacie plechovky
atď.) sa bezpečne a podľa prepisov skladujú v
bezpečnostnom boxe typu 30
W pevná práškovo lakovaná konštrukcia z oceľového
plechu

Farebné vyhotovenia:
Korpus a dvere v tyrkysovej zelenej (RAL 6016)
alebo korpus v enciánovej modrej (RAL 5010),
dvere v purpurovo červenej (RAL 3004)

1.533,Obj. č. 165-279-S0

Detail: vetracie otvory na prednej strane skrine.

UWS 19 P

PSM 19 P

Vybavenie

Typ

2 policové vane, 1 záchytná, podlahová vaňa

2 policové vane, 1 záchytná, podlahová vaňa

Prevedenie

Dvere bez vetracích otvorov

Dvere s vetracími otvormi

950 x 500 x 1950

950 x 500 x 1950

Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)
Nosnosť záchytnej vane [kg]
Farba korpus
Farba dverí
Obj. č.
Cena € / ks

Poradenstvo: 032 743 04 67

50

50

látka/modrá verzia

zelená verzia

látka/červená verzia

zelená verzia

165-277-S0

165-279-S0

1.507,-

1.533,-

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: 1 - 2 týždne

103

Požiarne odolné skrine na
nebezpečné látky

TÜV-/MPAgeprüfte
Produkte

Übereinstimmungserklärung (ÜHP)

DENIOS
záruka

5
rokov

Typ 30

1

30 minút protipožiarná ochrana
testované podľa EN 14470-1

Ohňovzdorné skrine na nebezpečné látky Basis-Line s 30-minútovou požiarnou
odolnosťou, policami a podlahovou vaňou
na bezpečné a predpisové skladovanie horľavých kvapalín s požiarnou odolnosťou 30 minút, podľa TRGS 510 (príloha 3) a EN 14470-1
W ľahko otvárateľné dvere skrine zostávajú otvorené pri ľubovoľnom uhle, samočinné uzatváranie v prípade
požiaruintegrovaný podstavec, umožňuje ľahkú prepravu (podstavec môže byť uzatvorený dodatočne
dodávaným predným krytom)
W odvetrávacia prípojka (NW 75) na vrchu skrine

na obrázku skriňa s krytom podstavca, ktorý je v ponuke na prianie

Informácie ohľadom skrine typ 30: (výsuvy z TRGS 510, príloha 3) Ohňovzdornosť typu 30 je prípustná, ak je na oblasť (požiarný úsek) umiestnená len 1 skriňa. V tejto oblasti väčšej než 100 m² smie byť na každých
100 m² umiestnená jedna skriňa.
2-farebný koncept
Nový moderný vzhľad (telo
antracitová sivá a dvere v
7 ľubovoľných farbách) pre
maximálnu individualitu.
Štruktúrovaný lakovaný povrch
je odolný voči škrabancom
a vhodný aj do robustného
prostredia.
Farba korpusu: antracitová, RAL 7016
Farba dverí : enciánovo modrá, RAL 5010
Farba dverí: žltá, RAL 1004
Farba dverí: svetlo šedá, RAL 7035
Farba dverí: biela, RAL 9010
Farba dverí: zelená, RAL 6011
Farba dverí: strieborná, RAL 9006
Farba dverí: červená, RAL 3020

Pri objednávke prosím uviesť
želanú farbu dverí.

Skriňa na nebezpečné látky Basis-Line, typu 30-123, korpus antracitovo
šedý (RAL 7016), dvere svetlošedé (RAL 7035) odvetrací nádstavec ako
príslušenstvo na pianie.

Bezpečná preprava vďaka
podjazdnému podstavcu.

Typ

30-63

30-93

30-123

3 police, podlahová vaňa s krytom z dierovaného
plechu

3 police, podlahová vaňa s krytom z dierovaného
plechu

3 police, podlahová vaňa s krytom z dierovaného
plechu

Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)

564 x 620 x 1947

864 x 620 x 1947

1164 x 620 x 1947

Vnútorné rozmery Š x H x V [mm]

450 x 519 x 1626

750 x 519 x 1626

1050 x 519 x 1626

Nosnosť police [kg]

75

75

75

Záchytný objem podlahovej vane [l]

22

23

33

180

235

280

Vybavenie

Hmotnosť [kg]
Obj. č. Pánty: naľavo

218-311-S0

218-327-S0

–

Obj. č. Pánty: napravo

218-319-S0

218-335-S0

–

Obj. č. Pánty: z oboch strán
Cena € / ks

–

–

218-343-S0

1.417,-

1.546,-

1.882,-

116-987-S0

133-979-S0

116-975-S0

34,50

39,-

57,-

133-976-S0

133-978-S0

116-939-S0

Príslušenstvo
Obj. č. ďalšia polica
Cena € / ks
Obj. č. vložná vaňa z plastu
Cena € / ks
Obj. č. kryt podstavca
Cena € / ks

104

Všetky položky s dopravou zdarma

57,-

70,50

63,-

219-570-S0

219-572-S0

219-573-S0

63,50

63,50

67,-

Dodacia lehota: 4 týždne

www.denios.sk

Typ 30

30 minút protipožiarná ochrana
testované podľa EN 14470-1

DENIOS
záruka

TÜV-/MPAgeprüfte
Produkte

5
rokov

Požiarne odolné skrine na
nebezpečné látky

Übereinstimmungserklärung (ÜHP)

1

Ohňovzdorné skrine na nebezpečné látky Basis-Line s 30-minútovou
protipožiarnou odolnosťou, výsuvnými vaňami a podlahovou vaňou
na bezpečné a predpisové skladovanie horľavých kvapalín s požiarnou odolnosťou 30 minút,
podľa TRGS 510 (príloha 3) a EN 14470-1

značka istoty

podlahová vaňa (otestovaná
podľa Stawa-R)

na obrázku skriňa s krytom podstavca, ktorý je v ponuke na prianie

Súčasťou dodávky skrine na
nebezpečné látky je podjazdný
podstavec. Ten môže byť z predu
uzavretý krytom.

Výsuvné vane zaručujú pohodlné a čisté skladovanie.
Podlahová vaňa bezpečne zachytáva všetky unikajúce
kvapaliny

Odvetracie nádstavece, odsávače
ventilátory a ďalšie príslušenstvo
nájdete

Od strany

124

Skriňa na nebezpečné materiály BasisLine, typ 30-66, so 6 výsuvnými vaňami
a 1 podlahovou vaňou

Ešte viac nájdete v našom
internetovom obchode!
denios.shop/sk-online

Typ
Vybavenie

30-64

30-66

30-124

30-126

4 výsuvné vane

6 výsuvných vaní

4 výsuvné vane

6 výsuvných vaní

Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)

564 x 620 x 1947

564 x 620 x 1947

1164 x 620 x 1947

1164 x 620 x 1947

Vnútorné rozmery Š x H x V [mm]

450 x 519 x 1626

450 x 519 x 1626

1050 x 519 x 1626

1050 x 519 x 1626

25

25

60

60

4

4

30

30

Nosnosť výsuvnej vane [kg]
Záchytný objem výsuvnej vane [l]
Záchytný objem podlahovej vane [l]
Hmotnosť [kg]

11

11

33

33

190

204

311

343

Obj. č. Pánty: naľavo

218-351-S0

218-391-S0

–

–

Obj. č. Pánty: napravo

218-359-S0

218-399-S0

–

–

Obj. č. Pánty: z oboch strán
Cena € / ks

–

–

218-383-S0

218-423-S0

1.693,-

1.913,-

2.386,-

2.728,-

148-590-S0

148-590-S0

148-583-S0

148-583-S0

72,50

72,50

122,-

122,-

219-570-S0

219-570-S0

219-573-S0

219-573-S0

63,50

63,50

67,-

67,-

Príslušenstvo
Obj. č. vložná vaňa z plastu
Cena € / ks
Obj. č. kryt podstavca
Cena € / ks

Poradenstvo: 032 743 04 67

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: 4 týždne

105

Požiarne odolné skrine na
nebezpečné látky

5
rokov

DENIOS
záruka

Typ 90

1

90 minút protipožiarná ochrana
testované podľa EN 14470-1

Ohňovzdorné skrine na nebezpečné látky Edition-G s výsuvnými vaňami
W na bezpečné a predpisové skladovanie horľavých kvapalín s požiarnou
odolnosťou 90 minút, podľa TRGS 510 (príloha 3) a EN 14470-1

W vnútorné povrchy majú chemicky odolný plastový povlak
odolný voči úderom a škrabancom, ľahké čistenie
W uzemňovacia svorka na streche skrine
W Vodotesná podlahová vaňa. Skrine s výsunými vaňami
ako skadovacími úrovňami sú vrát. doplnkovej podlahovej
vane.
Odvetracie nádstavece, odsávače ventilátory
a ďalšie príslušenstvo nájdete
Od strany

124

podlahová vaňa (otestovaná podľa Stawa-R)

2.898,Obj. č. 218-431-S0

... Pričom je 6 výsuvov vhodných pre menšie nádoby.

Pri skladovaní nebezpečných látok je vždy dôležitý počet a
veľkosť vložených nádob. Pri 4 výsuvných vaniach máte väčšiu
variabilitu pri voľbe Vašich veľkostí nádob...

Typ
Vybavenie

GA-900-4

GA-900-6

GA-1200-4

GA-1200-6

4 výsuvné vane

6 výsuvných vaní

4 výsuvné vane

6 výsuvných vaní

Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)

896 x 616 x 1968

896 x 616 x 1968

1196 x 616 x 1968

1196 x 616 x 1968

Vnútorné rozmery Š x H x V [mm]

750 x 524 x 1742

750 x 524 x 1742

1050 x 524 x 1742

1050 x 524 x 1742

Nosnosť výsuvnej vane [kg]

60

60

60

60

Záchytný objem výsuvnej vane [l]

19

19

30

30

Záchytný objem podlahovej vane [l]
Hmotnosť [kg]

22

22

33

33

414

441

484

516

Obj. č. žltá verzia (RAL 1004)

218-431-S0

218-433-S0

218-435-S0

218-437-S0

Obj. č. svetlosivá verzia (RAL 7035)

218-432-S0

218-434-S0

218-436-S0

218-438-S0

2.898,-

3.239,-

2.998,-

3.334,148-583-S0

Cena € / ks
Príslušenstvo
Obj. č. vložná vaňa z plastu

–

–

148-583-S0

Cena € / ks

–

–

122,-

122,-

195-611-S0

195-611-S0

165-319-S0

165-319-S0

329,-

329,-

343,-

343,-

Obj. č. podstavec
Cena € / ks
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Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: 4 týždne

www.denios.sk

Typ 90

90 minút protipožiarná ochrana
testované podľa EN 14470-1

DENIOS
záruka

5
rokov

Požiarne odolné skrine na
nebezpečné látky

značka istoty

1

Ohňovzdorné skrine na nebezpečné látky
Edition-G, s policami
W samočinné uzatváranie dverí v prípade požiaru
W vybavené odvetrávacou prípojkou (NW 75)
na vrchu skrine
W ochrana proti neoprávnenému prístupu, dvere sú
uzamykatelné
TÜV-/MPAgeprüfte
Produkte

Übereinstimmungserklärung (ÜHP)

od 2.260,-

vodotesná podlahová vaňa
(otestovaná podľa Stawa-R)

Typ

G-901

G-1201

3 police, podlahová vaňa s krytom z dierovaného plechu

3 police, podlahová vaňa s krytom z dierovaného plechu

Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)

896 x 616 x 1968

1196 x 616 x 1968

Vnútorné rozmery Š x H x V [mm]

750 x 524 x 1742

1050 x 524 x 1742

Nosnosť police [kg]

75

75

Záchytný objem podlahovej vane [l]

23

33

385

453

Obj. č. žltá verzia (RAL 1004)

148-564-S0

116-979-S0

Obj. č. svetlosivá verzia (RAL 7035)

133-980-S0

116-981-S0

2.260,-

2.316,-

133-979-S0

116-975-S0

Vybavenie

Hmotnosť [kg]

Cena € / ks
Príslušenstvo
Obj. č. ďalšia polica
Cena € / ks
Obj. č. vložná vaňa z plastu
Cena € / ks
Obj. č. Aretácia dverí
Cena € / ks
Obj. č. podstavec
Cena € / ks

Poradenstvo: 032 743 04 67

39,-

57,-

133-978-S0

116-939-S0

70,50

63,-

116-977-S0

116-977-S0

173,-

173,-

195-611-S0

165-319-S0

329,-

343,-

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: 4 týždne
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Požiarne odolné skrine na
nebezpečné látky

TÜV-/MPAgeprüfte
Produkte

5
rokov

DENIOS
záruka

Übereinstimmungserklärung (ÜHP)

Typ 90

1

90 minút protipožiarná ochrana
testované podľa EN 14470-1



Skladovanie nebezpečných látok pri atraktívnom pomere ceny a výkonu
Na základe osvedčených skríň na nebezpečné látky z programu DENIOS tento praktický variant ponúka možnosť skladovania rôznych tried
nebezpečných látok (LGK) v jednej skrini.
WW vybavené odvetrávacou prípojkou (NW 75) na streche skrine
WW trieda ohňovzdornosti 90 minút (typ 90 podľa EN 14470-1)
WW vysoká flexibilita vďaka kombinovateľnému vnútornému vybaveniu:
policiam (výškovo nastaviteľným), výsuvným vaňam alebo dnom vaní
bez obsahu kovov
WW pevné a s dlhou životnosťou: bezpečnostné prvky montované mimo
skladovacích priestoroch sú chránené proti korózii
WW dná vaní bez obsahu kovov (pre skladovanie agresívnych nebezpečných
látok)
WW integrované nastavovacie nožičky na vyrovnanie nerovností podlahy
WW vrátane aretácie dverí, dvere uzamykateľné pomocou profilovej vložky

3.209,Obj. č. 224-696-S0

oddelené skladovanie:
zaistené vďaka masívnym
oddeľovacím stenám

Ľavá priehradka skrine s 3 policami,
1 podlahovou záchytnou vaňou
vrátane vložky z dierovaného
plechu, pravá priehradka skrine s
3 plastovými vaňovými policami
a plastovej podlahovej záchytnej
vane.
Kombi-skriňa na nebezpečné látky Edition-G,
typ 1200-63A, Obj. č. 224-699-S0, € 3.683,-

Kombi-skriňa na nebezpečné
látky Edition-G, typ 1200-33.

Typ

Ľavá priehradka skrine so 6 výsuvnými kovovými
vaňami, pravá priehradka skrine s 3 plastovými
policovými vaňami a plastovej podlahovej záchytnej
vane.

600-22

600-32A

1200-33

1200-63A

hore/dole

hore/dole

vľavo/vpravo

vľavo/vpravo

Vybavenie

v každej časti 2
police a 1 vaňová
polica

3 výsuvné kovové
vane a 3 vaňové
plice plastové

Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)

596 x 616 x 1968

596 x 616 x 1968

1196 x 616 x 1968

1196 x 616 x 1968

Vnútorné rozmery Š x H x V [mm]

450 x 524 x 1742

450 x 524 x 1742

1050 x 524 x 1742

1050 x 524 x 1742

Priehradka skrine

Nosnosť police [kg]

3 kovové police,
6 kovových výsuvných
podľahová vaňa a 3
vaní a 3 plastové vaňové
plastové vaňové police,
police, podľahová vaňa
podľahová vaňa

75

75

75

75

Nosnosť výsuvnej vane [kg]

–

25

–

25

Záchytný objem výsuvnej vane [l]

–

5

–

5

22

11

22

11

260

260

515

515

Obj. č. žltá verzia (RAL 1004)

224-700-S0

224-702-S0

224-696-S0

224-698-S0

Obj. č. svetlosivá verzia (RAL 7035)

224-701-S0

224-703-S0

224-697-S0

224-699-S0

2.415,-

2.638,-

3.209,-

3.683,-

Obj. č. podstavec

–

–

165-319-S0

165-319-S0

Cena € / ks

–

–

343,-

343,-

Záchytný objem podlahovej vane [l]
Hmotnosť [kg]

Cena € / ks
Príslušenstvo

108

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: 4 týždne

Spoločné skladovanie nebezpečných
látok:
Zákaz spoločného skladovania platí len
od určitého hraničného množstva, ktoré
sa spravidla nedosahuje pri skladovaní
v skriniach na nebezpečné látky. Viac
informácií nájdete v TRGS 510
Oddelenie vľavo

Oddelenie vpravo

Symboly nebezpečných látok znázorňujú,
aké kvapaliny sa v ktorom oddelení
skrine môžu byť skladované

www.denios.sk

Typ 90

90 minút protipožiarná ochrana
testované podľa EN 14470-1

DENIOS
záruka

Požiarne odolné skrine na
nebezpečné látky

5
rokov

1

Ohňovzdorné skrine na nebezpečné látky
Edition-G, ONE-TOUCH, so skladacími dverami
na bezpečné a predpisové skladovanie horľavých
kvapalín s požiarnou odolnosťou 90 minút, podľa TRGS 510
(príloha 3) a EN 14470-1
W vrátane vybavenia ONE-TOUCH - pohodlné a plynulé
otváranie skrine s minimálnym úsilím
ONE
W samočinné uzatváranie dverí v prípade požiaru
W automatické zatváranie dverí po 60 sekundách
W súčasné otvorenie dvoch dvier jednou rukoväťou,
zablokovanie dverí v otvorenej polohe pomocou aretačného
zariadenia
W vybavené odvetrávacou prípojkou (NW 75) na vrchu skrine
W výsuvné vane s ľahkým chodom, uzamykateľné

od 2.827,-

TOUCH

PRÍSLUŠENSTVO

W Uzamykateľná odkladacia
skrinka na nebezpečný
materiál

197,-

Obj. č.
116-982-S0

Skriňa na nebezpečné látky Edition-G typ GF-1201, žltá so skladacími dverami, 3 vložné police, podlahová
záchytná vaňa a kryt z dierovaného plechu, aretácia dverí, Obj. č. 119-283-S0, € 2.827,(na prianie, uzamykateľný skladovací box)
Prídavná podlahová vaňa bezpečne zachytáva
všetky unikajúce kvapaliny

podlahová vaňa
(otestovaná podľa Stawa-R)
Typ

GF-1201

GF-1201-4

GF-1201-6

3 police, podlahová vaňa s krytom z dierovaného
plechu

4 výsuvné vane

6 výsuvných vaní

Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)

1196 x 616 x 1968

1196 x 616 x 1968

1196 x 616 x 1968

Vnútorné rozmery Š x H x V [mm]

1050 x 524 x 1742

1050 x 524 x 1742

1050 x 524 x 1742

75

–

–

–

60

60

33

33

33

–

30

30

458

488

520

Obj. č. žltá verzia (RAL 1004)

119-283-S0

119-279-S0

119-282-S0

Obj. č. svetlosivá verzia (RAL 7035)

119-284-S0

119-278-S0

119-289-S0

2.827,-

3.308,-

3.617,-

Vybavenie

Nosnosť police [kg]
Nosnosť výsuvnej vane [kg]
Záchytný objem podlahovej vane [l]
Záchytný objem výsuvnej vane [l]
Hmotnosť [kg]

Cena € / ks
Príslušenstvo
Obj. č. ďalšia polica
Cena € / ks
Obj. č. vložná vaňa z plastu
Cena € / ks
Obj. č. podstavec
Cena € / ks

Poradenstvo: 032 743 04 67

116-975-S0

–

–

57,-

–

–

116-939-S0

148-583-S0

148-583-S0

63,-

122,-

122,-

165-319-S0

165-319-S0

165-319-S0

343,-

343,-

343,-

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: 4 týždne
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Požiarne odolné skrine
na nebezpečné látky

DENIOS
záruka

TÜV-/MPAgeprüfte
Produkte

5
rokov

Typ 90

1

Übereinstimmungserklärung (ÜHP)

90 minút protipožiarná ochrana
testované podľa EN 14470-1

Ohňovzdorné skrine na nebezpečné látky Edition-G
W na bezpečné a predpisové skladovanie horľavých kvapalín s požiarnou odolnosťou 90 minút, podľa TRGS 510
(príloha 3) a EN 14470-1
Odvetracie nádstavece, odsávače ventilátory a
ďalšie príslušenstvo nájdete
Od strany

značka istoty

124

W vybavené odvetrávacou prípojkou (NW 75) na vrchu skrine
W výškovo nastavitelné nožičky na jednoduché narovnanie skríň
v prípade nerovností podlahy
W výsuvné vane s ľahkým chodom, automatické zasunutie
v prípade požiaru
W ochrana proti neoprávnenému prístupu,
dvere sú uzamykatelné
W ideálne riešenie pre skladovanie
malých nádob

Skrine na nebezpečné látky sú
priestorovo úsporné, ako tu
vyobrazený typ G-600-2-F s dvoma
výsuvnými vaňami.

2.029,Obj. č. 218-459-S0

2.415,Obj. č. 117-033-S0

Skriňa na nebezpečné látky Edition-G typ
G-1200-F s policou, podlahovou záchytnou
vaňou s krytom z dierovaného plechu. Druhá
polica na prianie ako príslušenstvo.

Typ

podlahová vaňa (otestovaná
podľa Stawa-R)

G-600-F
1 polica, podlahová vaňa s
krytom z dierovaného plechu

Vybavenie

G-600-2-F

G-1200-F

G-1200-2-F

2 výsuvné vane

1 polica, podlahová vaňa s
krytom z dierovaného plechu

2 výsuvné vane

Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)

596 x 616 x 1298

596 x 616 x 1298

1196 x 616 x 1298

1196 x 616 x 1298

Vnútorné rozmery Š x H x V [mm]

450 x 524 x 1072

450 x 524 x 1072

1050 x 524 x 1072

1050 x 524 x 1072

75

–

75

–

–

25

–

60

Nosnosť police [kg]
Nosnosť výsuvnej vane [kg]
Záchytný objem podlahovej vane [l]
Hmotnosť [kg]

22

11

33

33

203

217

320

352

Obj. č. žltá verzia (RAL 1004) pánty vľavo

122-884-S0

218-455-S0

–

–

Obj. č. žltá verzia (RAL 1004) pánty vpravo

208-518-S0

218-457-S0

–

–

Obj. č. svetlosivá verzia (RAL 7035) pánty vľavo

208-515-S0

218-459-S0

–

–

Obj. č. svetlosivá verzia (RAL 7035) pánty vpravo

208-519-S0

218-461-S0

–

–

Obj. č. žltá verzia (RAL 1004)

–

–

117-033-S0

218-467-S0

Obj. č. svetlosivá verzia (RAL 7035)

–

–

208-513-S0

218-469-S0

1.797,-

2.029,-

2.415,-

2.774,-

116-987-S0

–

116-975-S0

–

34,50

–

57,-

–

133-976-S0

148-590-S0

116-939-S0

148-583-S0

57,-

72,50

63,-

122,-

116-988-S0

–

116-977-S0

–

92,-

–

173,-

–

Cena € / ks
Príslušenstvo
Obj. č. ďalšia polica
Cena € / ks
Obj. č. vložná vaňa z plastu
Cena € / ks
Obj. č. Aretácia dverí
Cena € / ks

110

Obj. č. podstavec

–

–

165-319-S0

165-319-S0

Cena € / ks

–

–

343,-

343,-

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: 4 týždne
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Typ 90

90 minút protipožiarná ochrana
testované podľa EN 14470-1

TÜV-/MPAgeprüfte
Produkte

Übereinstimmungserklärung (ÜHP)

DENIOS
záruka

Požiarne odolné skrine na
nebezpečné látky

5
rokov

1

Ohňovzdorné skrine na nebezpečné látky Edition-G
značka istoty
ONE TOUCH, s krídlovými dverami

ONE

TOUCH

od 1.924,-

W na bezpečné a predpisové skladovanie horľavých kvapalín s
požiarnou odolnosťou 90 minút, podľa TRGS 510 (príloha 3)
a EN 14470-1
W trieda ohňovzdornosti 90 minút (typ 90 podľa EN 14470-1)

Skriňa na
nebezpečné látky,
typ G-600-FP

Box pre chemikálie pre
oddelené skladovanie
kyselín a lúhov

W box je vybavený sklopným
vekom a postrannými
rukoväťami
W hodí sa pre všetky skrine na
nebezpečné látky s vložnými
policami
W rozmery Š x H x V (mm):
410 x 300 x 260

Výsuvné vane sú mimoriadne vhodné na skladovanie
mnohých malých nádob, ako napr. tu typ G-1200-2-FP

Skriňa na nebezpečné látky, typ
G-1200-FP

55,60

2.839,-

2.495,-

Obj. č. 117-020-S0

Obj. č. 218-463-S0

Obj. č. 158-501-S0

ONE TOUCH modely vám ponúkajú:
- aretáciu dverí
- automatiku uzatvárania dverí
- optický a akustický výstražný signál
pred automatickým zatvorením dverí
Typ

G-600-2-FP

G-1200-FP

1 polica, podlahová vaňa s
krytom z dierovaného plechu

2 výsuvné vane

1 polica, podlahová vaňa s
krytom z dierovaného plechu

2 výsuvné vane

Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)

596 x 616 x 1298

596 x 616 x 1298

1196 x 616 x 1298

1196 x 616 x 1298

Vnútorné rozmery Š x H x V [mm]

450 x 524 x 1072

450 x 524 x 1072

1050 x 524 x 1072

1050 x 524 x 1072

75

–

75

–

–

25

–

60

Vybavenie

Nosnosť police [kg]
Nosnosť výsuvnej vane [kg]
Záchytný objem podlahovej vane [l]
Hmotnosť [kg]

G-600-FP

G-1200-2-FP

22

11

33

33

203

217

324

356

Obj. č. žltá verzia (RAL 1004) pánty vľavo

158-139-S0

218-447-S0

–

–

Obj. č. žltá verzia (RAL 1004) pánty vpravo

208-520-S0

218-449-S0

–

–

Obj. č. svetlosivá verzia (RAL 7035) pánty vľavo

208-516-S0

218-451-S0

–

–

Obj. č. svetlosivá verzia (RAL 7035) pánty vpravo

208-522-S0

218-453-S0

–

–

Obj. č. žltá verzia (RAL 1004)

–

–

158-501-S0

218-463-S0

Obj. č. svetlosivá verzia (RAL 7035)

–

–

208-514-S0

218-465-S0

1.924,-

2.063,-

2.495,-

2.839,-

116-987-S0

–

116-975-S0

–

34,50

–

57,-

–

133-976-S0

148-590-S0

116-939-S0

148-583-S0

57,-

72,50

63,-

122,-

Obj. č. podstavec

–

–

165-319-S0

165-319-S0

Cena € / ks

–

–

343,-

343,-

Cena € / ks
Príslušenstvo
Obj. č. ďalšia polica
Cena € / ks
Obj. č. vložná vaňa z plastu
Cena € / ks

Poradenstvo: 032 743 04 67

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: 4 týždne

111

Požiarne odolné skrine na
nebezpečné látky

DENIOS
záruka

5
rokov

TÜV-/MPAgeprüfte
Produkte

Übereinstimmungserklärung (ÜHP)

Typ 90

1

90 minút protipožiarná ochrana
testované podľa EN 14470-1

Ohňovzdorné skrine na nebezpečné látky Edition-G
W na bezpečné a predpisové skladovanie horľavých kvapalín s požiarnou odolnosťou 90 minút, podľa
TRGS 510 (príloha 3) a EN 14470-1
W vybavené odvetrávacou prípojkou (NW 75) na vrchu skrine
W výškovo nastavitelné nožičky na jednoduché narovnanie skríň v prípade nerovností podlahy
W ochrana proti neoprávnenému prístupu, dvere sú uzamykatelné
W samočinné uzatváranie dverí v prípade požiaru
W s vodotesnou podľahovou vaňou (podľa Stawa-R), oceľový plech práškovo lakovaný, vrátane krytu z
perforovaného plechu ako dodatočnej skladovacej plochy

Skrine na nebezpečné látky
Edition-G s
výsuvnými vaňami
a skladacími dverami dodávame vrát.
aretácie dverí

značka istoty

Skriňa na nebezpečné látky
Edition-G typ G 601 s vložnými
policami, záchytnou vaňou a
krytom z dierovaného plechu
(aretácia dverí na prianie ako
príslušenstvo)

od 2.050,-

Typ

G-601
3 police, podlahová
vaňa s krytom z
dierovaného plechu

Vybavenie
Prevedenie dverí

6 výsuvných vaní poskytuje dostatok
miesta pre množstvo horľavých
nebezpečných látok – poriadok na
najmenšom priestore,
Obj. č. 218-443-S0, € 2.619,-

GA-600-4
4 výsuvné vane

Skriňa so skladacími dverami Edition-G
typ GF-601 s 3 vložnými policami s
podlahovou záchytnou vaňou s krytom z
dierovaného plechu,
Obj. č. 218-456-S0, € 2.066,-

GA-600-6

GF-601

GF-601.4

GF-601.6

6 výsuvných vaní

3 police, podlahová
vaňa s krytom z
dierovaného plechu

4 výsuvné vane

6 výsuvných vaní

Krídlové dvere

Krídlové dvere

Krídlové dvere

Skladacie dvere

Skladacie dvere

Skladacie dvere

Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)

596 x 616 x 1968

596 x 616 x 1968

596 x 616 x 1968

596 x 616 x 1968

596 x 616 x 1968

596 x 616 x 1968

Vnútorné rozmery Š x H x V [mm]

450 x 524 x 1742

450 x 524 x 1742

450 x 524 x 1742

450 x 524 x 1742

450 x 524 x 1742

450 x 524 x 1742

75

–

–

75

–

–

–

25

25

–

25

25

Nosnosť police [kg]
Nosnosť výsuvnej vane [kg]
Záchytný objem podlahovej vane [l]
Hmotnosť [kg]

22

11

11

22

11

11

300

310

324

300

310

324

Obj. č. žltá verzia (RAL 1004), pánty vľavo

158-084-S0

218-439-S0

218-443-S0

218-456-S0

218-485-S0

218-489-S0

Obj. č. žltá verzia (RAL 1004), pánty vpravo

158-088-S0

218-441-S0

218-445-S0

218-495-S0

218-487-S0

218-491-S0

Obj. č. svetlosivá verzia (RAL 7035), pánty vľavo

158-083-S0

218-440-S0

218-444-S0

218-460-S0

218-486-S0

218-490-S0

Obj. č. svetlosivá verzia (RAL 7035), pánty vpravo

158-086-S0

218-442-S0

218-446-S0

218-496-S0

218-488-S0

218-492-S0

2.050,-

2.388,-

2.619,-

2.066,-

2.377,-

2.596,-

Cena € / ks
Príslušenstvo
Obj. č. ďalšia polica
Cena € / ks
Obj. č. vložná vaňa z plastu
Cena € / ks
Obj. č. Aretácia dverí
Cena € / ks

112

116-987-S0

–

–

116-987-S0

–

–

34,50

–

–

34,50

–

–

133-976-S0

148-590-S0

148-590-S0

133-976-S0

148-590-S0

148-590-S0

57,-

72,50

72,50

57,-

72,50

72,50

116-988-S0

–

–

–

–

–

92,-

–

–

–

–

–

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: 4 týždne

www.denios.sk

Typ 90

90 minút protipožiarná ochrana
testované podľa EN 14470-1

TÜV-/MPAgeprüfte
Produkte

Übereinstimmungserklärung (ÜHP)

DENIOS
záruka

Požiarne odolné skrine na
nebezpečné látky

5
rokov

1

Ohňovzdorné skrine na nebezpečné látky Edition-G vybavené systémom otvárania
ONE TOUCH
W samočinné uzatváranie dverí v prípade požiaru
W vrátane vybavenia ONE-TOUCH - pohodlné a plynulé
otváranie skrine s minimálnym úsilím
W automatické zatváranie dverí po 60 sekundách

ONE

TOUCH

Odvetracie nádstavece,
odsávače ventilátory a ďalšie
príslušenstvo nájdete
Od strany

124

Skriňa na nebezpečné látky Edition-G typ
GF-601.6 so skladacími dverami, vrát. 6
výsuvných vaní, Obj. č. 119-261-S0, € 2.962,-

Typ
Vybavenie
Prevedenie dverí

Pri trochu väčších nádobách na skladovanie
zvoľte skriňu na nebezpečné látky so 4
výsuvnými vaňami.

GF-601

GF-601.4

GF-601.6

3 police, podlahová vaňa s krytom z
dierovaného plechu

4 výsuvné vane

6 výsuvných vaní

Skladacie dvere

Skladacie dvere

Skladacie dvere

Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)

596 x 616 x 1968

596 x 616 x 1968

596 x 616 x 1968

Vnútorné rozmery Š x H x V [mm]

450 x 524 x 1742

450 x 524 x 1742

450 x 524 x 1742

75

–

–

–

25

25

Nosnosť police [kg]
Nosnosť výsuvnej vane [kg]
Záchytný objem podlahovej vane [l]
Hmotnosť [kg]

22

11

11

300

310

324

Obj. č. žltá verzia (RAL 1004), pánty vľavo

119-273-S0

119-258-S0

119-260-S0

Obj. č. žltá verzia (RAL 1004), pánty vpravo

119-285-S0

119-287-S0

119-272-S0

Obj. č. svetlosivá verzia (RAL 7035), pánty vľavo

119-274-S0

119-259-S0

119-261-S0

Obj. č. svetlosivá verzia (RAL 7035), pánty vpravo

119-286-S0

119-288-S0

119-277-S0

2.427,-

2.715,-

2.962,-

Cena € / ks
Príslušenstvo
Obj. č. ďalšia polica
Cena € / ks
Obj. č. vložná vaňa z plastu
Cena € / ks

Poradenstvo: 032 743 04 67

116-987-S0

–

–

34,50

–

–

133-976-S0

148-590-S0

148-590-S0

57,-

72,50

72,50

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: 4 týždne

113

Požiarne odolné skrine
na nebezpečné látky

ONE

TOUCH

TÜV-/MPAgeprüfte
Produkte

Typ 90

1

Übereinstimmungserklärung (ÜHP)

90 minút protipožiarná ochrana

DENIOS
záruka

testované podľa EN 14470-1

5

rokov

Protipožiarne skrinky na nebezpečné látky Select s policami a podlahovou vaňou
W na bezpečné a predpisové skladovanie horľavých kvapalín s požiarnou odolnosťou
90 minút, podľa TRGS 510 (príloha 3) a EN 14470-1
W odvetrávacia prípojka (NW 75) na streche skrine
W výškovo nastavitelné nožičky na vyrovnanie nerovností
podlahy
W dvere skrine na nebezpečné látky zostávajú otvorené pri
ľubovoľnom uhle (samočinné uzatváranie v prípade požiaru)
W uzatvárací mechanizmus a bezpečnostné prvky chránené
pred koróziou sú montované mimo skladovacieho priestoru
W s odskúšanou, vodotesnou, podlahovou vaňou (podľa
Stawa-R), oceľový plech popráškovaný, vrátane krytu z
perforovaného plechu ako dodatočnej skladovacej plochy

TOP PRODUKT
na fotke skriňa

od 2.616,Obj. č. 200-987-S0

Skriňa na nebezpečné látky, typ W-123, farba
korpusu: antracitovo sivá (RAL 7016), dvere enciánovo
modré (RAL 5010).

Skriňa na nebezpečné látky, typ W-123, farba korpusu: antracitovo sivá
(RAL 7016), dvere bezpečnostne žlté (RAL 1004).

Odvetracie nádstavece, odsávače
ventilátory a ďalšie príslušenstvo nájdete Od strany

124

Typ
Vybavenie
Prevedenie dverí
Dverová automatika

W-123

W-123-0

3 police, podlahová vaňa s krytom z
dierovaného plechu

3 police, podlahová vaňa s krytom z
dierovaného plechu

Krídlové dvere

Krídlové dvere

–

áno

Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)

1193 x 615 x 1953

1193 x 615 x 1953

Vnútorné rozmery Š x H x V [mm]

1050 x 522 x 1647

1050 x 522 x 1647

Nosnosť police [kg]

75

75

Záchytný objem podlahovej vane [l]

33

33

470

473

200-987-S0

201-478-S0

2.616,-

2.887,-

116-975-S0

116-975-S0

57,-

57,-

116-939-S0

116-939-S0

Hmotnosť [kg]
Obj. č.
Cena € / ks
Príslušenstvo
Obj. č. ďalšia polica
Cena € / ks
Obj. č. vložná vaňa z plastu
Cena € / ks
Obj. č. kryt podstavca
Cena € / ks

114

63,-

63,-

201-062-S0

201-062-S0

29,90

29,90

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: 4 týždne

Súčasťou dodávky skrine na nebezpečné
látky je podjazdný podstavec. Ten môže
byť z predu uzavretý krytom.

PRÍSLUŠENSTVO
Transportný
podstavec – pre
jednoduchú
prepravu skríň.

123,-

Obj. č.
201-059-S0

www.denios.sk

5
rokov

Typ 90

DENIOS
záruka

90 minút protipožiarná ochrana
testované podľa EN 14470-1

TÜV-/MPAgeprüfte
Produkte

Übereinstimmungserklärung (ÜHP)

Požiarne odolné skrine na
nebezpečné látky

ONE

TOUCH

1

Farba korpusu: antracitová, RAL 7016
Farba dverí : enciánovo modrá, RAL 5010
Protipožiarne skrinky na nebezpečné látky Select s výsuvnými vaňami a podlahovou
vaňou
Farba dverí: žltá, RAL 1004

2-farebný koncept

Farba dverí: svetlo šedá, RAL 7035

Nový moderný vzhľad (telo antracitová sivá a dvere v 7 ľubovoľných
farbách) pre maximálnu individualitu. Štruktúrovaný lakovaný povrch
je odolný voči škrabancom a vhodný aj do robustného prostredia.

Farba korpusu: antracitová, RAL 7016

Farba dverí: biela, RAL 9010

Farba dverí : enciánovo modrá, RAL 5010

Farba dverí: zelená, RAL 6011

Farba dverí: žltá, RAL 1004

Pri objednávke prosím uviesť želanú farbu dverí.

Farba dverí: strieborná, RAL 9006

Farba dverí: svetlo šedá, RAL 7035

Farba dverí: červená, RAL 3020

Farba dverí: biela, RAL 9010

W vysoké pohodlie pri nakladaní a vykladaní
W výsuvné vane garantujú rýchly prehľad v
skladovacích úrovniach

Farba dverí: zelená, RAL 6011
Farba dverí: strieborná, RAL 9006
Farba dverí: červená, RAL 3020

TOP PRODUKT

na fotke skriňa

od 3.185,-

Skriňa pre nebezpečné látky typ W-124 so 4 záchytnými
vaňami a vodotesnou, podlahovou vaňou skúšanou
podľa Stawa-R, dvere svetlosivé (RAL 7035)

Skriňa pre nebezpečné látky typ W-126 so 6 záchytnými
vaňami a vodotesnou, podlahovou vaňou skúšanou podľa
Stawa-R, dvere farba červená (RAL 3020)

ONE TOUCH modely vám ponúkajú:
- aretáciu dverí
- automatiku uzatvárania dverí
- optický a akustický výstražný signál
pred automatickým zatvorením dverí
Typ

W-124

W-126

W-124-0

W-126-0

4 výsuvné vane

6 výsuvných vaní

4 výsuvné vane

6 výsuvných vaní

Krídlové dvere

Krídlové dvere

Krídlové dvere

Krídlové dvere

–

–

áno

áno

Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)

1193 x 615 x 1953

1193 x 615 x 1953

1193 x 615 x 1953

1193 x 615 x 1953

Vnútorné rozmery Š x H x V [mm]

Vybavenie
Prevedenie dverí
Dverová automatika

1050 x 522 x 1647

1050 x 522 x 1647

1050 x 522 x 1647

1050 x 522 x 1647

Nosnosť výsuvnej vane [kg]

60

60

60

60

Záchytný objem výsuvnej vane [l]

30

30

30

30

Záchytný objem podlahovej vane [l]

33

33

33

33

501

533

503

535

201-019-S0

201-051-S0

201-510-S0

201-542-S0

3.185,-

3.527,-

3.448,-

3.818,-

148-583-S0

148-583-S0

148-583-S0

148-583-S0

122,-

122,-

122,-

122,-

201-062-S0

201-062-S0

201-062-S0

201-062-S0

29,90

29,90

29,90

29,90

Hmotnosť [kg]
Obj. č.
Cena € / ks
Príslušenstvo
Obj. č. vložná vaňa z plastu
Cena € / ks
Obj. č. kryt podstavca
Cena € / ks

Poradenstvo: 032 743 04 67

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: 4 týždne

115

Požiarne odolné skrine
na nebezpečné látky

ONE

TOUCH

TÜV-/MPAgeprüfte
Produkte

Übereinstimmungserklärung (ÜHP)

Typ 90

1

90 minút protipožiarná ochrana
testované podľa EN 14470-1

DENIOS
záruka

5

rokov

Protipožiarne skrinky na nebezpečné látky Select s policami a podlahovou vaňou
W odvetrávacia prípojka (NW 75) na streche skrine
W výškovo nastavitelné nožičky na vyrovnanie nerovností podlahy
W dvere skrine na nebezpečné látky zostávajú otvorené pri ľubovoľnom uhle
(samočinné uzatváranie v prípade požiaru)

W uzatvárací mechanizmus a bezpečnostné prvky chránené pred koróziou sú
montované mimo skladovacieho priestoru
W s odskúšanou, vodotesnou, podlahovou vaňou (podľa Stawa-R), oceľový
plech popráškovaný, vrátane krytu z perforovaného plechu ako dodatočnej
skladovacej plochy

na fotke skriňa

Súčasťou dodávky skrine na
nebezpečné látky je podjazdný
podstavec. Ten môže byť z predu
uzavretý krytom.

Skriňa na nebezpečné látky typ W-63L,
Š 60 cm. Farba korpusu: antracitovo sivá
(RAL 7016), dvere žlté (RAL 1004).

Skriňa na nebezpečný materiál typu W 93,
Š 893 mm, dvere v žltej farbe

Typ

W-63

W-63-0

W-93

W-93-0

3 police, podlahová vaňa s krytom z
dierovaného plechu

3 police, podlahová vaňa s krytom z
dierovaného plechu

3 police, podlahová vaňa s krytom z
dierovaného plechu

3 police, podlahová vaňa s krytom z
dierovaného plechu

Krídlové dvere

Krídlové dvere

Krídlové dvere

Krídlové dvere

–

áno

–

áno

Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)

599 x 615 x 1953

599 x 615 x 1953

893 x 615 x 1953

893 x 615 x 1953

Vnútorné rozmery Š x H x V [mm]

750 x 522 x 1647

Vybavenie
Prevedenie dverí
Dverová automatika

450 x 522 x 1647

450 x 522 x 1647

750 x 522 x 1647

Nosnosť police [kg]

75

75

75

75

Záchytný objem podlahovej vane [l]

22

22

23

23
389

314

315

389

Obj. č. Pánty: naľavo

Hmotnosť [kg]

200-960-S0

201-454-S0

–

–

Obj. č. Pánty: napravo

200-971-S0

201-462-S0

–

–

Obj. č. Pánty: z oboch strán
Cena € / ks

–

–

200-979-S0

201-470-S0

2.105,-

2.264,-

2.587,-

2.843,-

116-987-S0

116-987-S0

133-979-S0

133-979-S0

34,50

34,50

39,-

39,-

133-976-S0

133-976-S0

133-978-S0

133-978-S0

Príslušenstvo
Obj. č. ďalšia polica
Cena € / ks
Obj. č. vložná vaňa z plastu
Cena € / ks
Obj. č. kryt podstavca
Cena € / ks

116

57,-

57,-

70,50

70,50

201-060-S0

201-060-S0

201-061-S0

201-061-S0

21,50

21,50

23,-

23,-

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: 4 týždne

www.denios.sk

5
rokov

Typ 90

DENIOS
záruka

90 minút protipožiarná ochrana

TÜV-/MPAgeprüfte
Produkte

testované podľa EN 14470-1

Požiarne odolné skrine na
nebezpečné látky

Übereinstimmungserklärung (ÜHP)

1

Protipožiarne skrinky na nebezpečné látky Select s výsuvnými vaňami a podlahovou vaňou
W na bezpečné a predpisové skladovanie horľavých kvapalín s požiarnou odolnosťou 90 minút, podľa TRGS 510
(príloha 3) a EN 14470-1
W vysoké pohodlie pri nakladaní a vykladaní
W výsuvné vane garantujú rýchly prehľad v skladovacích úrovniach

vodotesná, podlahová vaňa
(otestovaná tesnosť)

2-farebný koncept
Nový moderný vzhľad (telo antracitová
sivá a dvere v 7 ľubovoľných farbách)
pre maximálnu individualitu.
Štruktúrovaný lakovaný povrch je
odolný voči škrabancom a vhodný aj do
robustného prostredia.
Farba korpusu: antracitová, RAL 7016
Farba dverí : enciánovo modrá, RAL 5010

na fotke skriňa

Farba dverí: žltá, RAL 1004
Farba dverí: svetlo šedá, RAL 7035
Farba dverí: biela, RAL 9010
Farba dverí: zelená, RAL 6011
Farba dverí: strieborná, RAL 9006
Farba dverí: červená, RAL 3020

Pri objednávke prosím uviesť želanú
farbu dverí.

Typ

Skriňa na nebezpečné látky typ W-64L,
Š 60 cm. Farba korpusu: antracitovo sivá
(RAL 7016), dvere žlté (RAL 1004).

Skriňa na nebezpečné materiály typu W 96,
dvere svetlo šedé s prídavnou podlahovou vaňou
(súčasť dodávky)

W-64

W-66

W-94

W-96

4 výsuvné vane

6 výsuvných vaní

4 výsuvné vane

6 výsuvných vaní

Krídlové dvere

Krídlové dvere

Krídlové dvere

Krídlové dvere

–

–

–

–

Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)

599 x 615 x 1953

599 x 615 x 1953

893 x 615 x 1953

893 x 615 x 1953

Vnútorné rozmery Š x H x V [mm]

750 x 522 x 1647

Vybavenie
Prevedenie dverí
Dverová automatika

450 x 522 x 1647

450 x 522 x 1647

750 x 522 x 1647

Nosnosť výsuvnej vane [kg]

25

25

60

60

Záchytný objem podlahovej vane [l]

11

11

22

22

Záchytný objem výsuvnej vane [l]
Hmotnosť [kg]

5

5

19

19

324

338

418

445

Obj. č. Pánty: naľavo

200-995-S0

201-027-S0

–

–

Obj. č. Pánty: napravo

201-003-S0

201-035-S0

–

–

Obj. č. Pánty: z oboch strán
Cena € / ks

–

–

201-011-S0

201-043-S0

2.344,-

2.587,-

3.086,-

3.407,-

148-590-S0

148-590-S0

–

–

72,50

72,50

–

–

201-060-S0

201-060-S0

201-061-S0

201-061-S0

21,50

21,50

23,-

23,-

Príslušenstvo
Obj. č. vložná vaňa z plastu
Cena € / ks
Obj. č. kryt podstavca
Cena € / ks

Poradenstvo: 032 743 04 67

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: 4 týždne

117

Požiarne odolné skrine na
nebezpečné látky

Typ 30

1

30 minút protipožiarná ochrana
testované podľa EN 14470-1

TÜV-/MPAgeprüfte
Produkte

FM testované
produkty

Übereinstimmungserklärung (ÜHP)

DENIOS tiež ponúka skrine na nebezpečné látky odskúšané podľa normy FM 6050. Tento rad skríň plní požiadavky
podľa NFPA Code 30, NFPA 1 Fire Code, OSHA. Naši odborníci vám radi poradia o týchto medzinárodných
normách.

Trojpriečinkové certifikované skrine
na nebezpečné látky s 30-minútovou
protipožiarnou odolnosťou
W na bezpečné a predpisové skladovanie horľavých
kvapalín s požiarnou odolnosťou 30 minút,
podľa TRGS 510 (príloha 3) a EN 14470-1
2-farebný koncept pre moderný a individuálny vzhľad: Korpus v
antracitovo sivej farbe (RAL 7016), dvere sú dodávané v žltej
(RAL 1004) alebo svetlošedej (RAL 7035) farbe

Informácie ohľadom skrine typ 30:
(výsuvy z TRGS 510, príloha 3) Ohňovzdornosť
typu 30 je prípustná, ak je na oblasť
(požiarný úsek) umiestnená len 1 skriňa.
V tejto oblasti väčšej než 100 m² smie byť na
každých 100 m² umiestnená jedna skriňa.

2.218,Obj. č. 238-942-S0

Typ
Vybavenie
Pánty

FM 30-63L

FM 30-63R

FM 30-93L

FM 30-93R

FM 30-123

3 police, podlahová vaňa s
krytom z dierovaného plechu

3 police, podlahová vaňa s
krytom z dierovaného plechu

3 police, podlahová vaňa s
krytom z dierovaného plechu

3 police, podlahová vaňa s
krytom z dierovaného plechu

3 police, podlahová vaňa s
krytom z dierovaného plechu

naľavo

napravo

naľavo

napravo

z oboch strán

Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)

564 x 620 x 1947

564 x 620 x 1947

864 x 620 x 1947

864 x 620 x 1947

1164 x 620 x 1947

Vnútorné rozmery Š x H x V [mm]

450 x 519 x 1626

450 x 519 x 1626

750 x 519 x 1626

750 x 519 x 1626

1050 x 519 x 1626

Nosnosť police [kg]

75

75

75

75

75

Záchytný objem podlahovej vane [l]

22

22

23

23

33

180

181

235

236

281

Obj. č. Farba dverí: sivá verzia

238-934-S0

238-936-S0

238-938-S0

238-940-S0

238-942-S0

Obj. č. Farba dverí: žltá verzia

238-935-S0

238-937-S0

238-939-S0

238-941-S0

238-943-S0

1.685,-

1.685,-

1.847,-

1.847,-

2.218,-

116-987-S0

116-987-S0

133-979-S0

133-979-S0

116-975-S0

34,50

34,50

39,-

39,-

57,-

133-976-S0

133-976-S0

133-978-S0

133-978-S0

116-939-S0

Hmotnosť [kg]

Cena € / ks
Príslušenstvo
Obj. č. ďalšia polica
Cena € / ks
Obj. č. vložná vaňa z plastu
Cena € / ks
Obj. č. kryt podstavca
Cena € / ks

118

57,-

57,-

70,50

70,50

63,-

219-570-S0

219-570-S0

219-572-S0

219-572-S0

219-573-S0

63,50

63,50

63,50

63,50

67,-

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: 4 týždne

www.denios.sk

W
W
W
W
W

TÜV-/MPAgeprüfte
Produkte

Übereinstimmungserklärung (ÜHP)

Typ 90

FM testované
produkty

Požiarne odolné skrine na
nebezpečné látky

90 minút protipožiarná ochrana
testované podľa EN 14470-1

1

integrovaný podstavec, umožňuje ľahkú prepravu (podstavec môže byť uzatvorený dodatočne dodávaným predným krytom)
konštrukcia s lakovaním, ktoré je odolné proti poškriabaniu
bezpečnostná mechanika a bezpečnostné prvky sú chránené pred koróziou vďaka umiestneniu mimo skladovací priestor
vrátane 3 vkladacích políc (výškovo nastaviteľné s rozstupom 32 mm) a odskúšanej (podľa Stawa-R) spodnej vane, s krytím z perforovaného plechu
dvere skrine sa v prípade požiaru samé uzatvoria

Trojpriečinkovécertifikované skrine
na nebezpečné látky s 90-minútovou
protipožiarnou odolnosťou
W na bezpečné a predpisové skladovanie horľavých
kvapalín s požiarnou odolnosťou 90 minút,
podľa TRGS 510 (príloha 3) a EN 14470-1
Súčasťou dodávky skrine na nebezpečné látky je podjazdný podstavec. Ten
môže byť z predu uzavretý krytom.

2.529,-

3.236,-

Obj. č. 238-926-S0
Jednodverovú skriňu na nebezpečné
látky je možné dodať voliteľne s
pravými, či ľavými dverami

Typ
Vybavenie
Pánty

Obj. č. 238-933-S0
3 police a kryt z dierovaného plechu podlahovej vane poskytujú
úložný priestor pre množstvo malých nádob.

FM W-63L

FM W-63R

FM W-93

FM W-123

3 police, podlahová vaňa s krytom z
dierovaného plechu

3 police, podlahová vaňa s krytom z
dierovaného plechu

3 police, podlahová vaňa s krytom z
dierovaného plechu

3 police, podlahová vaňa s krytom z
dierovaného plechu

naľavo

napravo

z oboch strán

z oboch strán

Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)

599 x 615 x 1953

599 x 615 x 1953

893 x 615 x 1953

1193 x 615 x 1953

Vnútorné rozmery Š x H x V [mm]

1050 x 522 x 1647

450 x 522 x 1647

450 x 522 x 1647

750 x 522 x 1647

Nosnosť police [kg]

75

75

75

75

Záchytný objem podlahovej vane [l]

22

22

23

33

314

314

390

471

Obj. č. Farba dverí: sivá verzia

Hmotnosť [kg]

238-926-S0

238-928-S0

238-930-S0

238-932-S0

Obj. č. Farba dverí: žltá verzia

238-927-S0

238-929-S0

238-931-S0

238-933-S0

2.529,-

2.529,-

3.116,-

3.236,-

116-987-S0

116-987-S0

133-979-S0

116-975-S0

34,50

34,50

39,-

57,-

133-976-S0

133-976-S0

133-978-S0

116-939-S0

Cena € / ks
Príslušenstvo
Obj. č. ďalšia polica
Cena € / ks
Obj. č. vložná vaňa z plastu
Cena € / ks
Obj. č. kryt podstavca
Cena € / ks

Poradenstvo: 032 743 04 67

57,-

57,-

70,50

63,-

201-060-S0

201-060-S0

201-061-S0

201-062-S0

21,50

21,50

23,-

29,90

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: 4 týždne
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Požiarne odolné skrine na
nebezpečné látky

DENIOS
záruka

TÜV-/MPAgeprüfte
Produkte

5
rokov

Übereinstimmungserklärung (ÜHP)

Typ 90

1

90 minút protipožiarná ochrana
testované podľa EN 14470-1



Nič nie je ako Scoper!

Prvá skriňa na nebezpečné látky s praktickou technikou zvislého vyťahovania. SCOPER spája inovačnú modernú techniku, maximálne
pohodlie a bezpečnosť. Ak sa zvyšuje množstvo skladovaných látok a skladové priestory sa nedajú zväčšiť, požaduje sa optimálny
koncept skladovania.
SCOPER slim: rovnaký skladový objem ako v prípade štandardných skríň - pri polovičnej šírke skrine. Pri šírke len 45 cm môžeme
skladovať v skrini na nebezpečné látky SCOPER takmer rovnaké množstvo nebezpečných látok ako v 90 cm širokej skrini s výsuvnými
vaňami. Tak využívate skladovaciu plochu efektívne

Voliteľne sa dodáva skriňa s jedným
(SCOPER slim, š 45 cm) alebo dvoma
zvislými výsuvnými dielmi (SCOPER
wide, š 81 cm). Každý zvislý výsuvný
diel je štandardne vybavený 4 alebo
5 prídavnými policami. Ďalšie
kombinácie sú k dispozícii na
vyžiadanie.

Bezpečnosť na tlačidlo - automatické
otváranie a zatváranie je pohodlné a
užitočné

WW v prípade požiaru aktivuje elektronický snímač teploty uzatváranie zvislých
výsuvov
WW štandardne uzatváranie dverí po 60 sekundách s optickým a zvukovým
výstražným signálom
WW štandardná inteligentná funkcia zastavenia: zvislý výsuv rozpozná prekážky
a preto nedochádza k privretiu rúk a prstov.
WW pri výpadku prúdu sú výsuvy uzatvárané automaticky vďaka akumulátoru
WW zvislé výsuvy uzamykateľné s profilovou vložkou (s možnosťou zamknutej
polohy) a indikáciou stavu uzamknutia (červené/zelené)
WW uzatvárane skrine zabezpečuje ochranu pred vstupom neoprávnených osôb.
WW zabudovaný odvzdušňovací systém (nominálna šírka 75 mm)
WW pevné, kvalitné a odolné voči oderom vonkajšie teleso s popráškovaným
povrchom
WW integrované výškovo nastaviteľné nožičky na vyrovnanie nerovností podlahy
WW na neobmedzené skladovanie horľavých kvapalín (H224-226) podľa TRGS
510 (príloha 3)
WW trieda požiarnej odolnosti 90 minút (typ 90 podľa EN 14470-1)
WW podlahová vaňa sa dodáva aj s krytom z perforovaného plechu, ktorý môže
byť použitý ako ďalšia odkladacia plocha
WW nastaviteľné skladovacie úrovne v rastri 25 mm
WW obojstranný prístup, môže byť optimálne umiestnená na pracovisku
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Všetky položky s dopravou zdarma

Obojstranný prístup je ideálny pre umiestnenie na pracoviskách

Dodacia lehota: na vyžiadanie

www.denios.sk

Požiarne odolné skrine na
nebezpečné látky

1

Scoper Slim so 4 alebo 5 policami
Vďaka skriniam na nebezpečné
látky série SCOPER plníte dôležité
predpoklady pri skladovaní horľavých
nebezpečných látok.
W absolútna zhoda s
legislatívou
W Požiarne odolná skriňa
na nebezpečné látky
- typ 90 so zvislým
výsuvom
W maximálne pohodlie a
bezpečnosť pri použití

Scoper slim ponúka plnú funkčnosť pri
polovičnej šírke skrine. Podľa typu sú skrine
vybavené 4 alebo 5 policami, vrátane
podlahovej vane s krytom z dierovaného plechu

Scoper - bezpečnosť, rýchly prístup,
prehľad, výborná manipulácia

Na obrázku skriňa s vertikálne výsuvným modulom.

W podlahová vaňa
preskúšaná dľa StawaR

3.815,Obj. č. 245-539-S0

Odvetracie nádstavece, odsávače
ventilátory a ďalšie príslušenstvo
nájdete
Od strany

124

Podľa typu sú skrine vybavené 4 alebo 5 policami,
vrátane podlahovej vane s krytom z dierovaného plechu
Typ
Vybavenie

45-4

45-5

4 police, 1 podlahová vaňa s krytom z dierového plechu

5 políc, 1 podlahová vaňa s krytom z dierovaného plechu

5

6

Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)

Počet skladovacích úrovní

449 x 860 x 1966

449 x 860 x 1966

Vnútorné rozmery Š x H x V [mm]

331 x 775 x 1750

331 x 775 x 1750

Nosnosť políc [kg]
Nosnosť výsuvnej časti [kg]
Záchytný objem podlahovej vane [l]
Hmotnosť [kg]

50

50

140

140

13

13

344

344

Obj. č. látka/modrá verzia

245-544-S0

245-541-S0

Obj. č. žltá verzia

245-542-S0

245-539-S0

Obj. č. sivá verzia

245-543-S0

245-540-S0

3.782,-

3.815,-

Cena € / ks

Poradenstvo: 032 743 04 67

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: na vyžiadanie
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Požiarne odolné skrine na
nebezpečné látky

DENIOS
záruka

5
rokov

TÜV-/MPAgeprüfte
Produkte

Übereinstimmungserklärung (ÜHP)

Typ 90

1

90 minút protipožiarná ochrana
testované podľa EN 14470-1



Scoper Wide s 8 alebo 9 policami

Scoper - bezpečnosť, rýchly
prístup, prehľad, výborná
manipulácia

absolútna zhoda s legislatívou
požiarna odolnosť 90 minút
bezpečnosť pre ľudí a okolie
maximálne pohodlie a bezpečnosť pri použití
priamy prístup pri maximálnej prehľadnosti
certifikovaná a vysoká kvalita

Na obrázku skriňa s vertikálne výsuvným modulom.

požiarne odolná skriňa na nebezpečné
látky - typ 90 so zvislým výsuvom

5.147,Obj. č. 245-550-S0
Podľa typu je súčasťou dodávky 8 (ako je vyobrazené na foto), 9 alebo 10 políc, vrátane podlahovej vane s krytom z
dierovaného plechu. Táto môže byť použitá ako ďalšia odkladacia plocha
Typ
Vybavenie

81-8

81-9

8 políc, 2 podlahová vaňa s krytom z dierovaného plechu

9 políc, 2 podlahová vaňa s krytom z dierovaného plechu

Počet skladovacích úrovní

10

11

Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)

819 x 860 x 1966

819 x 860 x 1966

Vnútorné rozmery Š x H x V [mm]

701 x 775 x 1750

701 x 775 x 1750

Nosnosť políc [kg]
Nosnosť výsuvnej časti [kg]
Záchytný objem podlahovej vane [l]
Hmotnosť [kg]
Obj. č. látka/modrá verzia
Cena € / ks
Obj. č. žltá verzia
Cena € / ks
Obj. č. sivá verzia
Cena € / ks
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Všetky položky s dopravou zdarma

50

50

140

140

13

13

500

500

245-550-S0

245-553-S0

5.147,-

5.188,-

245-548-S0

245-551-S0

5.147,-

5.188,-

245-549-S0

245-552-S0

5.147,-

5.188,-

Dodacia lehota: na vyžiadanie

www.denios.sk

Požiarne odolné skrine na nebezpečné látky

1



Na obrázku skriňa s vertikálne výsuvným modulom.

Scoper Wide s 10 policami

Podľa typu je súčasťou dodávky 8 (ako je vyobrazené na obrázku), 9 alebo 10 políc, vrátane podlahovej vane s krytom z dierovaného plechu. Táto môže byť použitá ako ďalšia odkladacia
plocha

Príslušenstvo

Odvetracie nádstavece, odsávače
ventilátory a ďalšie príslušenstvo nájdete

Protišmyková rohož
Pre bezpečné držanie na prídavných
policiach

Od strany

124

Typ
Vybavenie

81-10
10 políc, 2 podlahová vaňa s krytom z dierovaného
plechu

Počet skladovacích úrovní

12

Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)

819 x 860 x 1966

Vnútorné rozmery Š x H x V [mm]

701 x 775 x 1750

Nosnosť políc [kg]
Nosnosť výsuvnej časti [kg]
Záchytný objem podlahovej vane [l]
Hmotnosť [kg]
Obj. č. žltá verzia
Cena € / ks
Obj. č. sivá verzia
Cena € / ks
Obj. č. látka/modrá verzia
Cena € / ks

Poradenstvo: 032 743 04 67

50

Systém Reling na každú
prídavnú policu
Dodatočná ochrana pred preklopením
pre uložené nádoby (po pároch)

Dodatočné prídavné police
(nosnosť 50 kg)
Flexibilné skladovanie. Prispôsobenie
úrovní úložiska aktuálnym potrebám
je hračkou s Scoperom. Pri rozmere
mriežky 32 mm môže byť regál nastavený zákazníkom v ktorejkoľvek časti.

140
13
500
245-545-S0
5.232,245-546-S0
5.232,245-547-S0
5.232,-

Príslušenstvo
Obj. č.
Cena € / ks

Všetky položky s dopravou zdarma

Protišmyková
Systém Reling na
rohož každú prídavnú policu

Dodatočné prídavné
police (nosnosť 50 kg)

245-556-S0

245-555-S0

245-554-S0

15,80

89,50

41,50

Dodacia lehota: na vyžiadanie
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1

Odsávacie ventilátory a nadstavce pre odvetrávanie

WW V súlade s požiadavkami legislatívy musia byť uvoľňované plyny, výpady alebo aerosólové
látky zachycované v plnom rozsahu v mieste ich výstupu alebo vzniku

Vhodné príslušenstvo
nájdete v internetovom
obchode!

Radiálne ventilátory
WW teleso a obežné koleso z ťažko
horľavého polypropylénu (PP)
WW zabezpečené proti úniku plynu
WW prípojný nátrubok NW 75
WW v zhode s VDMA a Atex

denios.shop/radialni-ventilator

WW Krytie IP 55
WW objemový prietok 60-250 m³/h
WW celkový tlak 240 - 175 Pa
WW s oceľovou montážnou konzolou

Typ*

Zóna 1

žiadna zóna*

Výkon [W]

90

90

Napätie [V]

400

230

Hladina hluku [db(A)]

45

45

2800

2850

116-941-S0

116-943-S0

613,-

384,-

Obrátky [Ot / min]
Obj. č.
Cena € / ks

Radiálny ventilátor, s
ochranou proti výbuchu na
neobmedzené použitie v zóne 1, CE
Ex II 2G c IIB T4 PTB07 ATEX D 105,
napájanie 400 V / 50 Hz.

613,-

*Odsávanie zo zóny 2, umiestnenie v žiadnej zóne

Obj. č. 116-941-S0

Kompletný nástavec na technické
odvetrávanie
WW vhodný na až 120-násobnú výmenu vzduchu
(v závislosti od veľkosti skrine, tlakových strát a
dĺžky odvetrania)
WW s pripojovacím káblom a Schuko zástrčkou
WW dľa s ATEX: CE Ex II 3/-G Ex c llC T4
WW výkon (W): 35
WW rozmery Š x H x V (mm): 200 x 400 x 200
WW elektrická prípojka 230 V / 50 Hz
WW otáčky (ot./min): 2450
WW hladina akustického výkonu: 35 dB (A)

Typ
Vybavenie

nástavec bez kontroly odsávania.

Kompletný nástavec pre až
120-násobné vetranie pre montáž na
stenu, s monitorovaním.

596,-

826,-

Obj. č. 129-345-S0

Obj. č. 162-204-S0

AD 12

WO 12

AM 12

WM 12

AP 12

WP 12

ako nadstavec na skriňu

na nástennú montáž

ako nadstavec na skriňu

na nástennú montáž

ako nadstavec na skriňu

na nástennú montáž

–

–

s kontrolovou odvádzaného
vzduchu a alarmovým
signálom

s kontrolovou odvádzaného
vzduchu a alarmovým
signálom

s kontrolovou odvádzaného
vzduchu a alarmovým
signálom

s kontrolovou odvádzaného
vzduchu a alarmovým
signálom

129-345-S0

162-203-S0

136-799-S0

162-204-S0

180-341-S0

180-342-S0

596,-

707,-

782,-

826,-

918,-

939,-

Rozsah dodávky
Obj. č.
Cena € / ks

s kontrolovou odvádzaného vzduchu
WW na montáž medzi bezpečnostnou skrinkou a lokálnym odvetrávacím zariadením
WW Bezpečná a jednoduchá kontrola odsávaného množstva zo skrine na
nebezpečné látky
WW s pripojovacím káblom a Schuko zástrčkou
WW Rozmery Š x H x V (mm): 300 x 400 x 330
WW V zhode s ATEX: CE Ex II 3/-G Ex n llC T4
WW Hladina akustického výkonu: v závislosti od pripojeného odsávacieho zariadenia
Typ

BL
s kontrolovou
odvádzaného vzduchu

Rozsah dodávky
Min objem prietoku [m³/h]
Max objemový prietok [m³/h]
Obj. č.
Cena € / ks

124

CL
s kontrolovou odvádzaného
vzduchu

579,Obj. č. 180-343-S0
HL

EL

s kontrolovou odvádzaného vzduchu a
alarmovým signálom

s kontrolovou odvádzaného vzduchu, alarmovým signálom,
digitálnym indikátorom a akustickým výstražným tónom pri
výpadku el. prúdu

30

20

20

20

200

300

300

300

180-343-S0

180-344-S0

180-345-S0

180-346-S0

579,-

1.115,-

1.216,-

1.296,-

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: 1 - 2 týždne

www.denios.sk

Obehový filter

1

„Tomuto môžete v
budúcnosti predísť!“

Obehový filter
W vyhnete sa nákladnému búraniu stien a montáži priestorovo
náročných odsávacích vedení
W zásadné zamedzenie vzniku výbušných zón v skrini
na nebezpečné látky a okolo nej podľa BGR 104
(EX-RL)
W úspešne odskúšané a certifikované

1.584,-

Obj. č. 156-498-S0

Nástavec s obehovým ﬁltrom pre skrine na nebezpečné látky od konštrukčnej výšky
1300 mm, kompletne s viacstupňovým ﬁltračným systémom, pripojovacím káblom a
zástrčkou

W kompletne vybavené viacstupňovým filtračným systémom, pripojovacím
káblom a elektrickou zástrčkou
W bez nutnosti vybudovania nákladných odsávacích vedení, ľahká a
bezpečná montáž
W aktívna ochrana osôb vďaka spoľahlivému zachyteniu zdraviu
nebezpečných výparov s odvodom do filtračného systému
W veľmi tichý chod - len cca. 39 dB (A)
W V zhode s ATEX: Ex II 3/- G Ex ic nA IIB T4 Gc
W Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm): 305 x 555 x 210
W Prípojka 230 V / 50 Hz

Kontrolka pre
vysávanie Kontrolka

pre ﬁltračný systém

Obehový filter je pripravený na zapojenie do siete a schopný
zadržať výpary rozpúšťadiel (uhľovodíky) permanentne až
do nasýtenia filtra na viac ako 99,999 %, za normálnych
prevádzkových podmienok i pri nehode v bezpečnostnej
skrini.
Adaptérový nástavec, nutné pre
skrine na nebezpečné látky DENIOS,
rok výroby 2005 alebo staršie ako aj
produkty cudzej výroby

108,-

Obj. č.
171-300-S0

Poradenstvo: 032 743 04 67

Výmena ﬁltra v nástavci s obehovým
ﬁltrom, vrát. ﬁltra a cestovných
nákladov technika

334,-

Obj. č.
184-436-S0

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: 1 - 2 týždne
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1 Požiarne odolné skrine na nebezpečné látky

Skrine SafeStore - na aktívne skladovanie Li-ion batérií
Skriňa na nabíjanie lítium-iónových akumulátorov SmartStore
W Vrátane systému varovania / hasenia požiaru. Kvalitný 3-stupňový systém vo vnútri skrine sa v prípade požiaru spustí automaticky
W verzia pre pripojenie k el. sieti
W vrátane technického odvetrania (aby sa zabránilo hromadeniu tepla v interiéri)

Doporučujeme vykonať posúdenie možného rizika s
bezpečnostným technikom.

od 5.397,-

Typ

SmartStore-123-L

SmartStore-124-L

SmartStore-125-L

SmartStore-126-L

3 police, podlahová vaňa

4 police, podlahová vaňa

5 políc, podlahová vaňa

6 políc, podlahová vaňa

Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)**

1193 x 615 x 2224

1193 x 615 x 2224

1193 x 615 x 2224

1193 x 615 x 2224

Vnútorné rozmery Š x H x V [mm]

1050 x 522 x 1647

1050 x 522 x 1647

1050 x 522 x 1647

1050 x 522 x 1647

33

33

33

33

490

502

514

526

261-995-S0

261-996-S0

261-997-S0

261-998-S0

5.397,-

5.664,-

5.931,-

6.198,-

201-062-S0

201-062-S0

201-062-S0

201-062-S0

29,90

29,90

29,90

29,90

267-275-S0

267-275-S0

267-275-S0

267-275-S0

119,-

119,-

119,-

119,-

Vybavenie*

Záchytný objem podlahovej vane [l]
Hmotnosť [kg]
Obj. č.
Cena € / ks
Príslušenstvo
Obj. č. kryt podstavca
Cena € / ks
Obj. č. Elektrické pripojenie 400 V
Cena € / ks

*Poloha mriežok a rozvodky je pevná a nemožno ju zmeniť.
**Indikácia výšky vrátane vetracieho príslušenstva
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Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: 4 týždne

www.denios.sk

5
rokov

Typ 90

DENIOS
záruka

90 minút protipožiarná ochrana

značka istoty

testované podľa EN 14470-1

Požiarne odolné skrine na nebezpečné látky

1

Aktívne úložisko
Pri aktívnom skladovaní sa lítium-iónové batérie v skrinke nabíjajú alebo čiastočne vybíjajú pomocou nabíjačky (60 - 70%).
Pri nabíjaní lítium-iónovej batérie sa vytvára teplo. Keď sa toto teplo nahromadí, môže dôjsť k požiaru, napr. ak je lítiová batéria, nabíjačka
alebo prepojovací kábel poškodený. Ďalším vysoko rizikovým faktorom je tepelný tok lítium-iónových batérií spôsobený napríklad
vnútornými skratmi.
V súlade s koncepciou bezpečnosti sa bezpečné skrine na skladovanie Li-ion batérií dodávajú bezplatne až na miesto použitia.
Odporúčame umiestniť skrine na úroveň terénu a do priestoru z ktorého je v prípade potreby možná rýchla evakuácia. Okrem toho
odporúčame uzavrieť zmluvu o údržbe pre všetky skrine so systémom hasenia požiaru.
W Celkový výkon zásuvkových líšt - v štandardnej 1-fázovej, 230 V, ochrana 16 A, max.
schválený celkový výkon = 3,68 kW. Voliteľne k dispozícii: 3-fázové, 400 V, poistka 3 × 16 A,
max. schválený celkový výkon = 11,04 kW

90 minútová
ochrana

Integrovaný nádstavec na technické
odvetrávanie

SmartStore ponúka
protipožiarnu ochranu
z vnútra i z vonka a
má vysoko kvalitný
trojúrovňový varovný /
protipožiarny systém

police z dierovaného plechu

Indikácia funkčnosti (zelená LED) a
výstražné svetlo (červená LED)

Poradenstvo: 032 743 04 67

Snímač teploty je umiestnený priamo za
detektorom dymu

Predlžovací kábel s kovovým krytom
a 10 bezpečnostnými zásuvkami

Všetky položky s dopravou zdarma

Protipožiarny systém

Dodacia lehota: 4 týždne
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DENIOS
záruka

5
rokov

30 minút protipožiarná ochrana
testované podľa EN 14470-1

Typ 90

Požiarne odolné skrine na
nebezpečné látky

Typ 30

1

90 minút protipožiarná ochrana
testované podľa EN 14470-1

značka istoty

Typ GU, podstavná skriňa s triedou požiarnej
odolnosti typu 30/90
W požiarne odolná podstavná skrina na predpisové skladovanie
horľavých kvapalín (H224-226) v pracovných priestoroch podľa
TRGS 510 (príloha 3)
W príručné a bezpečné skladovanie nebezpečných kvapalín
W možnosť pohodlnej montáže pod laboratórnym digestorom alebo pod
pracovnými stolmi
W testované na životnosť: 50 000 otvorení a zatvorení bez opotrebovania

Informácie ohľadom skrine typ 30: (výňatok z TRGS
510, príloha 3) ohňovzdornosť typu 30 je prípustná, ak
je na úžitkovú jednotku/požiarny úsek umiestnená len
1 skriňa. V tejto oblasti väčšej než 100 m² smie byť na
každých 100 m² umiestnená jedna skriňa.

Mobilný podstavec zaisťuje jednoduché presunutie a bezpečnú ﬁxáciu.

Na obrázku vrátane podstavca ( dodanie na prianie)
GU 50.T

GU 50

GU 90.T

GU 90

Vybavenie

1 výsuvná vaňa

1 výsuvná vaňa

Vybavenie

1 výsuvná vaňa

1 výsuvná vaňa

Vybavenie

Vonkajšie rozmery
Š x H x V (mm)

593 x 502 x 600

593 x 574 x 600

Vonkajšie rozmery
Š x H x V (mm)

893 x 502 x 600

893 x 574 x 600

771 x 382 x 502
50

Typ

Typ

Vnútorné rozmery
Š x H x V [mm]

470 x 382 x 502

470 x 452 x 502

Vnútorné rozmery
Š x H x V [mm]

Nosnosť výsuvnej
vane [kg]

50

50

Nosnosť výsuvnej
vane [kg]

Typ

GU 111.T

GU 111

2 výsuvné vane

2 výsuvné vane

Vonkajšie rozmery
Š x H x V (mm)

1102 x 502 x 600

1102 x 574 x 600

771 x 452 x 502

Vnútorné rozmery
Š x H x V [mm]

979 x 382 x 502

979 x 452 x 502

50

Nosnosť výsuvnej
vane [kg]

50

25

Hmotnosť [kg]

129

162

Hmotnosť [kg]

173

207

Hmotnosť [kg]

207

226

Obj. č. Typ 90

178-043-S0

122-888-S0

Obj. č. Typ 90

178-044-S0

122-890-S0

Obj. č. Typ 90

178-046-S0

116-998-S0

1.232,-

1.232,-

1.574,-

1.574,-

Cena € / ks

Cena € / ks

Cena € / ks

2.022,-

2.054,-

Obj. č. Typ 30

–

141-917-S0

Cena € / ks

–

1.529,-

Obehový filter

Odvetrávacie nástavce

Obehový filter je schopný zadržať výpary rozpúšťadiel
(uhľovodíky) permanentne až do nasýtenia filtra na viac
ako 99,999 %.

Odvetrávacie nástavce pre podstavné skrine na montáž na stenu
zachytávajú uvoľnené pary a plyny v mieste ich vystupovania
alebo vzniku
Odvetrávací nástavec s kontrolou odsávania,
Obj. č. 210-548-S0, € 826,Odvetrávací nástavec s kontrolou odsávania a
alarmovou signalizáciou,
Obj. č. 210-549-S0, € 962,-

1.828,Obj. č. 210-544-S0
Obehový ﬁlter je projektovaný na tlakové pomery a objemové prietoky skríň.
Montuje sa (Š 420, H 615 mm) priamo na podstavnú skriňu
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Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: 4 týždne

www.denios.sk

testované podľa EN 14470-1

30 minút protipožiarná ochrana

Typ 30

Typ 90

90 minút protipožiarná ochrana

testované podľa EN 14470-1

Požiarne odolné skrine na
nebezpečné látky

5
rokov

DENIOS
záruka

1

značka istoty

A

NOVINK

Typ

GU 60_H8

Vybavenie

1 výsuvná vaňa

Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)

593 x 600 x 800

Vnútorné rozmery Š x H x V [mm]

470 x 482 x 702

Nosnosť výsuvnej vane [kg]

50

Hmotnosť [kg]

159

Obj. č. Typ 90

235-882-S0

Cena € / ks

1.306,-

Typ

Príslušenstvo: Druhá
výsuvná plocha alebo
dodatočná polica ponúkajú
ďalší úložný priestor.

GU 110.T

GU 110

1 výsuvná vaňa

1 výsuvná vaňa

Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)

1102 x 502 x 600

1102 x 574 x 600

Vnútorné rozmery Š x H x V [mm]

979 x 382 x 502

979 x 452 x 502

Vybavenie

Nosnosť výsuvnej vane [kg]

50

50

Hmotnosť [kg]

201

221

Obj. č. Typ 90

178-045-S0

116-993-S0

Cena € / ks

1.615,-

1.646,-

Obj. č. Typ 30

–

141-916-S0

Cena € / ks

–

1.336,-

W
W
W
W
W

vybavené odvetrávacou prípojkou (NW 50) na zadnej strane
uzamykateľná, indikácia stavu uzamknutia (červené/zelené)
práškovo lakovaná, odtieň RAL 7035 (svetlosivý), kvalitný oceľový plech
testované na životnosť: 50 000 otvorení a zatvorení bez opotrebovania
vaňa vodotesná

A

NOVINK

Na obrázku vrátane podstavca ( dodanie na prianie)
Typ

GU 112.T

GU 112

Typ

GU 110_H8

Vybavenie

1 podlahová vaňa 1 podlahová vaňa

Vybavenie

Vonkajšie rozmery
Š x H x V (mm)

1102 x 502 x 600

1102 x 574 x 600

Vonkajšie rozmery
Š x H x V (mm)

1102 x 600 x 800

Vnútorné rozmery
Š x H x V [mm]

979 x 382 x 502

979 x 452 x 502

Vnútorné rozmery
Š x H x V [mm]

979 x 482 x 702

Hmotnosť [kg]

210

231

Obj. č. Typ 90

178-047-S0

116-999-S0

Hmotnosť [kg]

247

1.748,-

1.785,-

Obj. č. Typ 90

235-881-S0

Obj. č. Typ 30

–

141-918-S0

Cena € / ks

–

1.328,-

Cena € / ks

Nosnosť výsuvnej vane [kg]

2 výsuvné vane

Cena € / ks

50

2.192,-

Typ
Vybavenie

GU 140.T

GU 140

2 výsuvné vane

2 výsuvné vane

Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 1402 x 502 x 600 1402 x 574 x 600
Vnútorné rozmery Š x H x V [mm]

1279 x 382 x 502 1279 x 452 x 502

Nosnosť výsuvnej vane [kg]

50

50

Hmotnosť [kg]

205

230

Obj. č. Typ 90

178-048-S0

116-995-S0

Cena € / ks

2.148,-

2.192,-

Obj. č. Typ 30

–

141-919-S0

Cena € / ks

–

1.562,-

Podstavec s kolieskami, výška 30 mm, pre šírku 593 mm, Obj. č. 133-465-S0, € 83,50
Podstavec s kolieskami, výška 30 mm, pre šírku 893 mm, Obj. č. 133-466-S0, € 85,50
Podstavec s kolieskami, výška 30 mm, pre šírku 1102 mm, Obj. č. 133-467-S0, € 85,50
Podstavec s kolieskami, výška 30 mm, pre šírku 1402 mm, Obj. č. 133-471-S0, € 85,50

Poradenstvo: 032 743 04 67

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: 4 týždne
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Požiarne odolné skrine na
nebezpečné látky

TÜV-/MPAgeprüfte
Produkte

Übereinstimmungserklärung (ÜHP)

DENIOS
záruka

5
rokov

Typ 90

1

90 minút protipožiarná ochrana
testované podľa EN 14470-1

Ohňovzdorná skriňa na nebezpečné látky na skladovanie sudov
Ušetrite dlhú cestu v spoločnosti a skladujte veľké kontajnery a 200-litrové sudy v skriniach na nebezpečnélátky, tam kde ich používate.
S podstavcom dodávaným na prianie ako príslušenstvo môžete zabezpečiť podjazd a umožniť neskoršie premiestnenie. Záchytné vane s
certifikátom Stawa-R bezpečne zachytávajú unikajúcu tekutinu.
W na predpisové skladovanie väčších objemov
horľavých kvapalín (H 224-226) v pracovných
priestoroch podľa TRGS 510
W odskúšané ako typ 90 podľa požiadaviek
DIN EN 14470-1
W pripravené na pripojenie k vetraciemu systému
(DN 75), prípojka v oblasti strechy
W otvory prívodu a odvodu vzduchu s
automatickým uzatvorením v prípade požiaru
W vysokokvalitný náter RAL 7035, svetlo šedý
Vnútorná a vonkajšia uzemňovacia
svorka na zadnej stene, vo vnútri
s uzemňovacím káblom vrátane
svorky.

Sudová skriňa typ VbF 90.2,
vrát. regálovej police

5.497,Obj. č. 117-044-S0

PRÍSLUŠENSTVO
Nástavec s obehovým ﬁltrom pre sudové skrine VbF
s viacstupňovým ﬁltračným systémom, prepojovacím
káblom a elektrickou zástrčkou. Viď tabuľka
príslušenstva.

1.727,-

Typ

VbF 90.1

Vybavenie

Obj. č.
213-279-S0

Vbf 90.2

1 záchytná vaňa vrátane roštu

V súlade s ATEX: Ex II 3/- G Ex ic
nA IIB T4 Gc.
Na odsávanie zo zóny 1 použite, prosím,
technické odvetrávanie, obj. č. 116941 a/
alebo využite naše poradenstvo.
VbF 90.2

VbF 90.2-K

1 záchytná vaňa vrátane roštu 1 záchytná vaňa vrátane roštu, 1 polica

1 regál na skladovanie

Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)

1105 x 1018 x 2224

1555 x 1018 x 2224

1555 x 1018 x 2224

1555 x 1018 x 2224

Vnútorné rozmery Š x H x V [mm]

936 x 864 x 1890

1386 x 864 x 1890

1386 x 864 x 1890

1386 x 864 x 1890

Skladovanie sudov

Skladovanie sudov

Skladovanie sudov

Malé nádoby

Záchytný objem [l]

220

220

220

80

Nosnosť záchytnej vane [kg]

850

850

850

–

–

–

75

200

Skladovania kapacita (nádoby)

Nosnosť police [kg]*
Hmotnosť [kg]
Obj. č.
Cena € / ks

806

1021

1108

1100

117-038-S0

117-041-S0

117-044-S0

136-797-S0

4.242,-

5.376,-

5.497,-

6.048,-

*Údaje o nosnosti sa vzťahujú na typ VbF 90.2-K na police
Príslušenstvo

130

Obj. č.

Cena € / ks

Polica pre typ VbF 90.1

117-040-S0

116,-

Polica pre typ VbF 90.2

117-043-S0

149,-

Polica pre typ VbF 90.2-K

170-660-S0

92,-

Radiálny ventilátor, nechránený pred explóziou

116-943-S0

384,-

technické odvetrávanie, s ochr. pred explóziou

116-941-S0

613,-

Nástavec s obehovým ﬁltrom pre VbF sudovú skriňu

213-279-S0

1.727,-

Odvetrávací nadstavec na skrine na sudy s monitorovaním a alarmom

251-167-S0

853,-

Podjazdný podstavec pre šírku skrine 1105 mm

158-140-S0

375,-

Podjazdný podstavec pre šírku skrine 1555 mm

158-142-S0

384,-

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: 4 týždne

PRÍSLUŠENSTVO
Sudové skrine môžu byť vybavené podjazdným
podstavcom (výška vjazdu 100 mm). Jednoduchá a
bezpečná vnútropodniková preprava skríň.

www.denios.sk

Typ 90

90 minút protipožiarná ochrana
testované podľa EN 14470-1

DENIOS
záruka

Sudová skriňa typ VbF 90.1
(regálová polica na priane ako
príslušenstvo)

5
rokov

TÜV-/MPAgeprüfte
Produkte

Übereinstimmungserklärung (ÜHP)

Skriňa na sudy typu VbF 90.2-K so
skladovacím regálom pre malé nádoby.

4.242,-

6.048,-

Obj. č. 117-038-S0

Obj. č. 136-797-S0

Požiarne odolné skrine na
nebezpečné látky

1

Skriňa na sudy VbF 90.2-K je štandardne vybavená regálom na skladovanie malých nádob
na 3 výškovo nastaviteľných odkladacích
úrovniach. Rozmery regálu Š x H x V (mm):
cca. 1355 x 600 x 1820.

značka istoty

Sudový upínač typ SK
Naloženie 200 l sudov je najlepšie vykonať pomocou vysokozdvižného vozíka v kombinácii so sudovým upínačom SK-S.

W s nastaviteľnou, automaticky uzatváranou
sudovou svorkou, ktorá sud bezpečne uchytí a
drží
W bezpečné držanie aj pri rôznych veľkostiach sudu
W odskúšané a vhodné na použitie vo výbušnom
prostredí: IIB T4 zóna 1

Sudové kliešte typ SK, odskúšané a vhodné na použitie
vo výbušnom prostredí, Obj. č. 212-869-S0, € 899,-

Poradenstvo: 032 743 04 67

5.376,Obj. č. 117-041-S0

Sudová skriňa typ VbF 90.2

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: 4 týždne

131

2

TOPSELLER

PolySafe-Depot typ 2C
Pozri stranu

136-137

Sklad nebezpečnej
látky Securo typ SC
Pozri stranu

142-143

NOVINKA

Vytvorte priestor
Ukladanie nebezpečných látok na otvorených priestranstvách často vytvára vnútri budov nevyhnutne potrebný priestor. Preto sme
pre vás vyvinuli rôzne riešenia pre vonkajšie umiestnenie: od skladov s 1 sudom po individuálne vybavené sklady nebezpečného
materiálu.
132

Bezpečné skladovanie
nebezpečných látok - vonku

134

Depoty na nebezpečné látky

150

Technologické bezpečnostné systémy

NOVINKA

Sklad PolySafe typu D
s plastovou policou
Pozri stranu

139
133

2

Depoty na nebezpečné látky

DENIOS
záruka

5

rokov

PolySafe depot typ D, pre až 2 sudy á 200 litrov

DIBt

Allgemeine Bauaufsichtliche
Zulassung – Z-40.22-421

W za účelom predpisového skladovania
látok vodu ohrozujúcich a agresívnych
chemikálií
W nehrdzavejúci, odolný voči
poveternostným vplyvom a pevný
W celý vyhotovený z ekologického
polyetylénu (PE)

1.168,Obj. č. 211-945-S0

Depot PolySafe typu D, pre vloženie až 2 sudov à 200 litrov
na jednej europalete. Pre priame umiestnenie jednotlivých
sudov a malých nádob bez palety je možné depot dovybaviť
roštom z PE (pozri tabuľku príslušenstvo).

NOVINKA

1.168,Obj. č. 240-861-S0

Depot PolySafe typu D je veľkoryso dimenzovaný. Tak je možné vykonávať
napr. plniace činnosti priamo v depote.

Prevedenie

Typ D

Typ DL

2

2

Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)

1560 x 1080 x 1980

1140 x 1410 x 1980

Vnútorné rozmery Š x H x V [mm]

1370 x 910 x 1500

975 x 1315 x 1500

Krídlové dvere

Krídlové dvere

250

240

Skladovacia kapacita sudy à 200 litrov

Prevedenie dverí
Záchytný objem [l]
Celková nosnosť [kg]
Obj. č.
Cena € / ks

134

Depot PolySafe, typ D, na skladovanie až 2 sudov à 200 litrov za sebou
na jednej europalete.

800

800

211-945-S0

240-861-S0

1.168,-

1.168,-

Všetky položky s dopravou zdarma

Príslušenstvo
Skladovacia kapacita sudy à 200 litrov
Celková nosnosť [kg]
Obj. č.
Cena € / ks

Dodacia lehota: dodávka zo skladu

PE mrežový rošt pre
typ D

Sada na pripevnenie

2

–

800

–

211-991-S0

212-607-S0

143,-

47,-

www.denios.sk

DIBt

Allgemeine Bauaufsichtliche
Zulassung – Z-40.22-421

W vysoká odolnosť voči napr. olejom, kyselinám a lúhom
W sivý šedý korpus, dvojkrídlové dvere modré s vysoko
kvalitným zámkom z ušľachtilej ocele
W s integrovanou záchytnou vaňou
W komfortná vnútorná výška pre bezpečné a efektívne
naloženie pomocou vysokozdvižného vozíka
W integrované nájazdné otvory pre bezproblémový podjazd a
jednoduchú prepravu
W dažďová voda sa odvádza na zadnú stranu
W pripravené na ukotvenie do podlahy (súprava na upevnenie
sa dodáva na prianie)
W depot PolySafe sa dodáva zmontovaný

DENIOS
záruka

Depoty na nebezpečné látky

5

rokov

2

PolySafe depot typ C, pre 4 sudy á 200 litrov
alebo 1 IBC á 1000 litrov

Depot PolySafe typu C, pre
skladovanie 1 IBC à 1000 litrov

2.118,Obj. č. 211-946-S0

Bezpečnosť detailne
Priehľadná priehradka vo
dverách môže byť použitá
na vloženie hárkov s
bezpečnostnými údajmi
alebo napríklad aj na
ochranné rukavice alebo
okuliare.

Depot PolySafe typu C, na vloženie až 4 sudov à
200 litrov na jednej chemickej palete

Prevedenie
Skladovacia kapacita IBC à 1000 litrov
Skladovacia kapacita sudy à 200 litrov

Typ C
1
4

Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)

1560 x 1550 x 2330

Vnútorné rozmery Š x H x V [mm]

1370 x 1330 x 1500

Prevedenie dverí
Záchytný objem [l]
Celková nosnosť [kg]
Obj. č.
Cena € / ks
Príslušenstvo
Obj. č.
Cena € / ks

Poradenstvo: 032 743 04 67

Krídlové dvere
1000
2000
211-946-S0
2.118,Sada na pripevnenie
212-607-S0
47,-

Všetky položky s dopravou zdarma

Depot PolySafe typu C s konfortnou
vnútornou výškou pre bezpečné a
efektívne umiestnenie nádob

Dodacia lehota: dodávka zo skladu

135

2

Depoty na nebezpečné látky

DIBt

Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung – Z.40.22-421

DENIOS
záruka

5

rokov

PolySafe depot typ 2C, pre 8 sudov á 200 litrov alebo 2 IBC á 1000 litrov
W za účelom predpisového skladovania látok vodu ohrozujúcich a agresívnych látok
W nehrdzavejúci
W celý vyhotovený z ekologického polyetylénu (PE)

PolySafe depot typ 2C, na skladovanie
až 8 sudov po 200 litrov na chemickej
palete
Praktické posuvnú dvere s ľahkým
chodom sú uzamykateľné za účelom
ochrany pred neoprávneným prístupom.

PRÍSLUŠENSTVO

INOVÁCIA
Systém detekcie úniku
nebezpečných látok
SpillGuard® - úplne sebestačný
a pripravený na okamžité
použitie,
Obj. č. 267-579-S0, € 79,-

Pozri stranu

264-265

Komfortná vnútorná výška depotu umožňuje
bezpečnú nakládku a vykládku.

136

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: dodávka zo skladu

www.denios.sk

DENIOS
záruka

5

rokov

DIBt

Depoty na nebezpečné látky

Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung – Z.40.22-421

2

W dažďová voda sa odvádza na zadnú stranu
W pripravené na ukotvenie do podlahy (súprava na upevnenie sa dodáva
na prianie)
W depot PolySafe sa dodáva zmontovaný

vysoká odolnosť voči napr. olejom, kyselinám a lúhom
sivý korpus, modré posuvné dvere, uzamykateľné
s integrovanou záchytnou vaňou
konfortná vnútorná výška pre bezpečné a efektívne naloženie pomocou
vysokozdvižného vozíka
W integrované nájazdné otvory pre bezproblémový podjazd a jednoduchú
prepravu
W
W
W
W

PolySafe depot typ 2C, s priestorovo úspornými posuvnými dverami

2.996,Obj. č. 227-285-S0

Prevedenie
Skladovacia kapacita IBC à 1000 litrov
Skladovacia kapacita sudy à 200 litrov

Typ 2C
2
8

Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)

3200 x 1750 x 2170

Vnútorné rozmery Š x H x V [mm]

2980 x 1350 x 1670

Prevedenie dverí
Záchytný objem [l]
Celková nosnosť [kg]
Obj. č.
Cena € / ks
Príslušenstvo
Obj. č.
Cena € / ks

Poradenstvo: 032 743 04 67

Posuvné dvere
1000
3600
227-285-S0
2.996,Sada na pripevnenie
212-607-S0
47,-

Depot PolySafe typu 2C, pre
skladovanie 2 IBC à 1000 litrov

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: dodávka zo skladu

137

2

Depoty na nebezpečné látky

DENIOS
záruka

5

rokov

DIBt

Allgemeine Bauaufsichtliche
Zulassung – Z-40.22-421

Sklad PolySafe typ D, pre skladovanie malých nádob
W za účelom predpisového skladovania vodu ohrozujúcich a agresívnych látok
W nehrdzavejúci, odolný voči poveternostným vplyvom a pevný
W celý vyhotovený z ekologického polyetylénu (PE)

s policovým
systémom z
ocele

Vďaka ﬂexibilnému regálovému systému môžu
byť umiestnené rôzne veľkosti nádob.

Prevedenie
Vonkajšie rozmery
Š x H x V (mm)

1560 x 1080 x 1980

Rozsah dodávky

s oceľovým regálom: rozmery políc Š x H (mm)
1300 x 800, záťaž 250 kg, skladovacie úrovne
výškovo prestaviteľné v rastri 25 mm

Prevedenie dverí

Krídlové dvere

Záchytný objem [l]
Obj. č.
Cena € / ks
Príslušenstvo
Obj. č.
Cena € / ks

138

Typ D

250
218-998-S0
1.315,Sada na pripevnenie
212-607-S0
47,-

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: dodávka zo skladu

www.denios.sk

DIBt

W
W
W
W
W
W

Allgemeine Bauaufsichtliche
Zulassung – Z-40.22-421

DENIOS
záruka

Depoty na nebezpečné látky

5

rokov

2

vysoká odolnosť voči napr. olejom, kyselinám a lúhom
s integrovanou záchytnou vaňou
dažďová voda sa odvádza na zadnú stranu
integrované nájazdné otvory pre bezproblémový podjazd a jednoduchú prepravu
pripravené na ukotvenie do podlahy (súprava na upevnenie sa dodáva na prianie)
depot PolySafe sa dodáva zmontovaný

s policovým
systémom z
umelej hmoty

NOVINKA

Na PolySafe-Depot D s plastovou poličkou je možné plniť
bezpečne aj pomocou integrovanej zbernej misky.
Prevedenie

Typ D

Vonkajšie rozmery
Š x H x V (mm)

1560 x 1080 x 1980

Rozsah dodávky

s plastovou poličkou: rozmery políc Š x H
(mm) 1300 x 590, záťaž 180 kg, skladovacie
úrovne výškovo prestaviteľné v rastri 100 mm

Prevedenie dverí

Krídlové dvere

Záchytný objem [l]
Obj. č.
Cena € / ks
Príslušenstvo
Obj. č.
Cena € / ks

Poradenstvo: 032 743 04 67

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: dodávka zo skladu

250
265-939-S0
1.829,Sada na pripevnenie
212-607-S0
47,-

139

2

Depoty na nebezpečné látky

DENIOS
záruka

5

rokov

DIBt

Allgemeine Bauaufsichtliche
Zulassung – Z-40.22-55

PolySafe depot typ PSR 8.12, kompletne z plastu
W za účelom predpisového skladovania vodu ohrozujúcich a agresívnych látok
W vyrobená z ekologického polyetylénu (PE)

W integrovaná záchytná vaňa s mrežovým roštom z umelej hmoty

1.168,-

PolySafe depot typ PSR 8.12 s PE
mrežovým roštom a policou z PE
mrežového roštu,
Obj. č. 114-783-S0, € 1.256,-

Obj. č. 114-781-S0

PolySafe depot typ PSR 8.12 s PE mrežovým
roštom a 2 policami z PE mrežového roštu,
Obj. č. 114-773-S0, € 1.337,-

PolySafe depot typ PSR 8.12 s PE mrežovým roštom.

Aretácie sudov
(1 súprava = 4 kusy),
pre horizontálne skladovanie,
Obj. č. 114-785-S0,
€ 25,Vybavenie skladovacia úroveň
Skladovacia kapacita

1 x mrežový rošt plastový

1 x palstový mrežový rošt - polica, 1 x plastový mrežový
rošt - podlaha

1 x plastový mrežový rošt - podlaha, 2 x plastový
mrežový rošt - polica

sudy à 200 litrov

60 litrové sudy

Malé nádoby

Skladovacia kapacita (počet)

2

3

–

Počet skladovacích úrovní

1

2

3

Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)

1560 x 1030 x 1670

1560 x 1030 x 1670

1560 x 1030 x 1670

Vnútorné rozmery Š x H x V [mm]

1305 x 835 x 1275

1305 x 835 x 1275

1305 x 835 x 1275

Záchytný objem [l]

225

225

225

Celková nosnosť [kg]

800

800

800

114-781-S0

114-783-S0

114-773-S0

1.168,-

1.256,-

1.337,-

Obj. č.
Cena € / ks

140

Roštové police, pozinkované
alebo z polyetylénu

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: dodávka zo skladu

www.denios.sk

DIBt

W
W
W
W

Allgemeine Bauaufsichtliche
Zulassung – Z-40.22-55

DENIOS
záruka

Depoty na nebezpečné látky

5

rokov

2

uzatváranie s kompaktnými plastovými žalúziami s ľahkým chodom, uzamykateľné
integrovaná dvojplášťová záchytná vaňa
50 mm vysoké nájazdné otvory na prepravu zdvíhacím vozíkom
vďaka vstavaným policiam sa využíva pre malé nádoby alebo vodorovné skladovanie sudov (do 60 litrov)

W integrovaná zachytná vaňa s pozinkovaným mrežovým roštom na skladovanie napr. menej agresívnych tekutín

1.079,-

PolySafe depot PSR 8.12 s pozinkovaným mrežovým
roštom, pozinkovanou policou z mrežového roštu a 1
súpravou na aretáciu suda,
Obj. č. 114-774-S0, € 1.168,-

Obj. č. 114-778-S0

PolySafe depot typ PSR 8.12 s pozinkovaným
mrežovým roštom, 2 pozinkovanými policami
z mrežového roštu a 4 súpravy aretácie suda,
pre skladovanie naležato 4 sudov à 60 litrov,
Obj. č. 114-784-S0, € 1.298,-

PolySafe depot typ PSR 8.12 s pozinkovaným
mrežovým roštom, na skladovanie 2 sudov à
200 litrov

Obj. č.

Cena € / ks

Mrežový rošť pozinkovaný

Príslušenstvo

101-585-S0

64,-

Mrežový rošť plastový

100-996-S0

98,-

Aretácie sudov (1 súprava = 4 kusy), pre horizontálne skladovanie

114-785-S0

25,-

Vybavenie skladovacia úroveň
Skladovacia kapacita

Aretácie sudov
(1 súprava = 4 kusy),
pre horizontálne skladovanie,
Obj. č. 114-785-S0,
€ 25,-

1 x mrežový rošt zinkovaný

1 x pozinkovaný mrežový rošt - podlaha, 1 x pozinkovaný mrežový rošt - polica

1 x pozinkovaný mrežový rošt - podlaha, 2 x pozinkovaný mrežový rošt - polica
60 litrové sudy

sudy à 200 litrov

60 litrové sudy

Skladovacia kapacita (počet)

2

3

4

Počet skladovacích úrovní

1

2

3

Rozsah dodávky

–

1 súpravami na aretáciu suda (1 súprava = 4 kusy), pre
skladovanie sudov naležato

so 4 súpravami na aretáciu suda (1 súprava = 4 kusy), pre
skladovanie sudov naležato

Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)

1560 x 1030 x 1670

1560 x 1030 x 1670

1560 x 1030 x 1670

Vnútorné rozmery Š x H x V [mm]

1305 x 835 x 1275

1305 x 835 x 1275

1305 x 835 x 1275

Záchytný objem [l]

225

225

225

Celková nosnosť [kg]

800

800

800

114-778-S0

114-774-S0

114-784-S0

1.079,-

1.168,-

1.298,-

Obj. č.
Cena € / ks

Poradenstvo: 032 743 04 67

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: dodávka zo skladu

141

2

Depoty na nebezpečné látky

DENIOS
záruka

TÜV-/MPAgeprüfte
Produkte

5
rokov

Übereinstimmungserklärung (ÜHP)

Depot na nebezpečné látky typ SC, až pre 2 sudy à 200 litrov a malé nádoby
W povolené na predpisové skladovanie vodu ohrozujúcich látok všetkých tried a na pasívne skladovanie horľavých kvapalín (H224-226)
W vnútorná výška optimalizovaná pre sudy s namontovanými čerpadlami, prípadne plniacimi lievikmi
W v ponuke tiež polica, ktorú je možné využiť pre uskladnenie malých nádob

NOVINKA

od 732,-

Depot na nebezpečné látky Securo typ SC-1, pre
1 sud à 200 litrov (stáčacie čerpadlo v ponuke
ako príslušenstvo), Obj. č. 259-060-S0, € 732,-

Depot na nebezpečné látky Securo typ SC-1, 1 regálová
polica, k skladovaniu napr. 2 sudov à 60 litrov a rôznych
malých nádob, Obj. č. 259-061-S0,
€ 762,-

FALCON stáčacie kanvice LubriFlex pre
čistejšie a pohodlnejšie dávkovanie
Depot na nebezpečné látky Securo typ SC-1, 2
police k skladovaniu malých nádob,
Obj. č. 259-062-S0, € 797,-

Vybavenie skladovacia úroveň

1 x mrežový rošt
zinkovaný

1 mrežový rošt zinkovaný,
1 polica modrá

1 mrežový rošt zinkovaný,
2 police modré

Skladovacia kapacita

sudy à 200 litrov

60 litrové sudy

Malé nádoby

Skladovacia kapacita (počet)

1

2

–

Počet skladovacích úrovní

1

2

3

Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)

850 x 700 x 2000

850 x 700 x 2000

850 x 700 x 2000

Vnútorné rozmery Š x H x V [mm]

740 x 670 x 1410

740 x 670 x 1410

740 x 670 x 1410

Záchytný objem

220

220

220

Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)

Celková nosnosť [kg]

400

400

400

Nosnosť police [kg]

259-060-S0

259-061-S0

259-062-S0

732,-

762,-

797,-

Obj. č.
Cena € / ks

142

Pozri stranu

184-185

Všetky položky s dopravou zdarma

Príslušenstvo

Obj. č.
Cena € / ks

Dodacia lehota: dodávka zo skladu

prídavná polica
870 x 680 x 30
60
259-066-S0
51,50

www.denios.sk

TÜV-/MPAgeprüfte
Produkte

Übereinstimmungserklärung (ÜHP)

DENIOS
záruka

Depoty na nebezpečné látky

5

rokov

W stabilná zváraná konštrukcia z pozinkovaného oceľového plechu, ktorý je
práškovo lakovaný, korpus modrý (RAL 5010), dvere sivé (RAL 7042)
W integrovaná záchytná vaňa s vynímateľným, zinkovaným mrežovým roštom
ako skladovacou plochou
W prirodzené vetranie vďaka vetracím otvorom vo dverách

W
W
W
W

2

zošikmená strecha smerom do zadu za účelom optimálneho odtoku vody
uzamykateľné dvere k ochrane proti neoprávnenému vniknutiu
100 mm svetlá výška nad podľahou pre jednoduchý transport
dodáva sa zmontovaný

NOVINKA

od 969,-

Depot na nebezpečné látky Securo typ
SC-2, k použitiu ako sklad na malé nádoby
so 4 policami, Obj. č. 259-065-S0, € 1.118,-

Všetky depoty na nebezpečné látky Securo typ SC
sú uzamykateľné a chránené tak pred nepovoleným
prístupom.

Vybavenie skladovacia úroveň
Skladovacia kapacita

Depot na nebezpečné látky Securo typ SC-2,
1 polica k skladovaniu 1 suda à 200 litrov a
rôznych malých nádob,
Obj. č. 259-064-S0, € 1.022,-

Depot na nebezpečné látky Securo typ SC-2,
pre 2 sudy à 200 litrov (stáčacie čerpadlo v
ponuke ako príslušenstvo),
Obj. č. 259-063-S0, € 969,-

2x pozinkovaný mrežový rost - podľaha

2 mrežové rošty zinkované - podlaha,
1 polica modrá

2 mrežové rošty zinkované - podlaha,
4 police modré

sudy à 200 litrov

sudy à 200 litrov

Malé nádoby

Skladovacia kapacita (počet)

2

1

–

Počet skladovacích úrovní

1

2

3

Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)

1700 x 700 x 1800

1700 x 700 x 1800

1700 x 700 x 1800

Vnútorné rozmery Š x H x V [mm]

1590 x 670 x 1410

1590 x 670 x 1410

1590 x 670 x 1410

Záchytný objem [l]

220

220

220

Celková nosnosť [kg]

800

800

800

259-063-S0

259-064-S0

259-065-S0

969,-

1.022,-

1.118,-

Obj. č.
Cena € / ks

Poradenstvo: 032 743 04 67

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: dodávka zo skladu
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Depoty na nebezpečné látky

DENIOS
záruka

5
rokov

TÜV-/MPAgeprüfte
Produkte

Übereinstimmungserklärung (ÜHP)

Robustné a spoľahlivé depoty na nebezpečné látky
poskytujú v každom vyhotovení ochranu a bezpečnosť
nádob o objeme až 200 litrov. Možnosť podobratia - svetlá
výška nad podľahou 100 mm garantuje bezproblémovú
prepravu, napr. vysokozdvižným vidlicovým vozíkom.

1.168,Obj. č. 249-909-S0

Boxy na dokumenty
Depot na nebezpečné látky typ Cubos L-2.2, modrý
lakovaný, až pre 2 sudy po 200 litrov

W dokumenty a informačné materiály sú chránené
a vždy po ruke – viditeľné, chránené a čisté
W z pevného polyetylénu (PE)
Vybavenie

Otvor hore

Otvor vpredu

Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)

260 x 57 x 318

333 x 90 x 400

Vnútorné rozmery Š x H x V [mm]

222 x 41 x 292

273 x 57 x 337

251-284-S0

251-286-S0

50,50

72,50

Obj. č.
Cena € / ks

centrálny uzamykací mechanizmus pre dvere a veko
Plynové vzpery zaisťujú ľahké a jednoduché otváranie a
zatváranie viek
s prirodzeným vetraním, (0,4-násobná výmena vzduchu), na pasívne
skladovanie horľavých kvapalín v súlade so zákonom
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Všetky položky s dopravou zdarma

odoberateľný, pozinkovaný mrežový rošt, šírka oka
40 x 30 mm
schválená záchytná vaňa zo stabilného oceľového plechu 3 mm,
nepriepustne zvarená
100 mm svetlá výška nad podlahou garantuje optimálnu možnosť podobratia

Dodacia lehota: dodávka zo skladu

www.denios.sk

TÜV-/MPAgeprüfte
Produkte

Übereinstimmungserklärung (ÜHP)

Depoty na nebezpečné látky

5

DENIOS
záruka

rokov

2

pre 2 sudy

Depoty na nebezpečné látky typ Cubos L
W pevná konštrukcia z oceľového plechu v atraktívnom prevedení
W prispôsobená na skladovanie 2 sudov à 200 litrov

W veko a dvere sa otvárajú nezávisle od seba
W optimálny prístup vďaka uhlu otvárania čelných dverí 120°
W ochrana proti neoprávnenému prístupu prostredníctvom centrálneho
blokovacieho mechanizmu a bezpečnostnému zámku
W s prirodzeným vetraním
W záchytná vaňa z 3 mm oceľového plechu, vodotesne zvarená

W povolené na skladovanie vodu ohrozujúcich látok všetkých tried a na
pasívne skladovanie horľavých kvapalín (H224-226)
W skladovanie sudov priamo na rošte alebo europalete
W uzatvorené prevedenie s vekom podopretým plynovou vzperou a
2-krídlovými dverami na čelnej strane

Skladovacia kapacita sudy à 200 litrov

2

Typ

L-2.2

Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)

1425 x 960 x 1540

Výška s otvoreným vekom [mm]

1970

Záchytný objem [l]

200

Celková nosnosť [kg]

815

Obj. č. látka/modrá verzia

249-909-S0

Cena € / ks

Vložné police umožňujú ﬂexibilné prispôsobovanie
úložného priestoru k prevádzkovým podmienkam,
napr. skladovanie malých nádob a 60-litrových
sudov v depote na nebezpečné látky

1.168,-

Zvoľte si ideálnu
kombináciu regálov

Príslušenstvo

Obj. č.

Cena € / ks

Rošt, celá šírka, na uloženie na regálové traverzy

101-114-S0

42,-

Rošt, polovičná šírka, na uloženie na regálové
traverzy

101-115-S0

27,50

Sudová podpera, 60 litrov, na uloženie na regálové
traverzy

114-546-S0

15,40

1 pár podpôr na regál pre typy L-2.2, L-4.2, L-4.4, na
zavesenie regálových travérz

241-034-S0

78,50

1 pár regálových traverz na zavesenie roštov /
podporných koľajničiek

114-545-S0

67,-

Poradenstvo: 032 743 04 67

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: dodávka zo skladu
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2

Depoty na nebezpečné látky

5
rokov

DENIOS
záruka

TÜV-/MPAgeprüfte
Produkte

Übereinstimmungserklärung (ÜHP)

Stabilná konštrukcia a veľkorysý priestor zabezpečujú pri
nakladaní a vykladaní sudov vysokú mieru bezpečnosti a
efektivity.

1.357,Obj. č. 249-913-S0

Depot na nebezpečné látky typ Cubos XL-2.2,
modrý lakovaný, až pre 2 sudy po 200 litrov

centrálny blokovací mechanizmus pre dvere

odoberateľný pozinkovaný mrežový rošt, šírka oka 40 x 30 mm

pohodlná vnútorná výška

schválená záchytná vaňa zo stabilného oceľového plechu 3 mm,
nepriepustne zvarená

s prirodzeným vetraním, (0,4-násobná výmena vzduchu), na pasívne skladovanie
horľavých kvapalín v súlade so zákonom
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Všetky položky s dopravou zdarma

100 mm svetlá výška garantuje optimálnu možnosť podobratia

Dodacia lehota: dodávka zo skladu

www.denios.sk

TÜV-/MPAgeprüfte
Produkte

Übereinstimmungserklärung (ÜHP)

DENIOS
záruka

Depoty na nebezpečné látky

5

rokov

Depot na nebezpečné látky typ Cubos XL s komfortnou vnútornou
výškou
W pevná konštrukcia z oceľového plechu v atraktívnom prevedení
W prispôsobená na skladovanie 2 sudov à 200 litrov
W povolené na skladovanie vodu ohrozujúcich látok všetkých tried a na pasívne
skladovanie horľavých kvapalín (H224-226)
W skladovanie sudov priamo na rošte alebo europalete
W vnútorná výška 1500 mm - na bezpečnú manipuláciu napr. s čerpadlami
alebo plniacimi lievikmi
W optimálny prístup vďaka uhlu otvárania čelných dverí 120°

2

pre 2 sudy

W ochrana proti neoprávnenému prístupu prostredníctvom centrálneho
blokovacieho mechanizmu a bezpečnostnému zámku
W s prirodzeným vetraním
W záchytná vaňa z 3 mm oceľového plechu, vodotesne zvarená
W odnímateľný pozinkovaný rošt
W svetlá výška 100 mm nad podľahou garantuje možnosť podjazdu
prepravných vozíkov

Chcete prelievať priamo pri sude? Zvoľte depot na nebezpečné
látky typ Cubos XL. Vďaka vnútornej výške 1500 mm disponuje
veľkorysým priestorom pre bezpečnú manipuláciu s
čerpadlami alebo plniacimi lievikmi.

Skladovacia kapacita sudy à 200 litrov

2

Typ

XL-2.2

Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)

1425 x 960 x 1870

Vnútorná výška [mm]

1445

Záchytný objem [l]

200

Celková nosnosť [kg]

815

Obj. č. látka/modrá verzia

249-913-S0

Cena € / ks

1.357,-

PRÍSLUŠENSTVO
Využite našu rozsiahlu ponuku
príslušenstva pre optimalizáciu Vašej
prevádzky.

Sudové čerpadlo na olej zo
zinkového odliatku,
Obj. č. 117-563-S0, € 124,-

Poradenstvo: 032 743 04 67

Stáčacia kanvica z plastu, 1 liter,
Obj. č. 117-408-S0, € 18,20

Všetky položky s dopravou zdarma

Lievik GP 2 na 200-litrovom
oceľovom sude Ex verzia,
Obj. č. 240-013-S0, € 104,-

Dodacia lehota: dodávka zo skladu
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2

Depoty na nebezpečné látky

DENIOS
záruka

5
rokov

TÜV-/MPAgeprüfte
Produkte

Übereinstimmungserklärung (ÜHP)

Typ GST-KT, s oceľovým vekom, až pre
4 sudy à 200 litrov
W povolené na skladovanie horľavých kvapalín (H224-226)
a vodu ohrozujúcich látok
W uzamykateľné oceľové veko podopreté plynovou vzperou
a zámkom

Depot na nebezpečné látky typ 2
GST-KS, lakovaný, až pre 2 sudy à
200 litrov

1.022,Obj. č. 114-643-S0

Skladovacia kapacita sudy à 200 litrov

2

4

4

2 GST-KS

4 GST-KS

4 GST-KS-V50

1400 x 945 x 1520

1400 x 1370 x 1460

1400 x 1370 x 1590

2250

2500

2640

Záchytný objem [l]

205

205

400

Celková nosnosť [kg]

935

1400

1400

114-643-S0

114-660-S0

178-423-S0

1.022,-

1.232,-

2.024,-

114-508-S0

114-518-S0

178-424-S0

1.145,-

1.314,-

2.177,-

Typ
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)
Výška s otvoreným vekom [mm]

Obj. č. lakovaná verzia
Cena € / ks
Obj. č. pozinkovaná verzia
Cena € / ks

CENA ZA SADU

CENA ZA SADU

1.372,-

1.285,-

Obj. č. 122-726-S0

Obj. č. 122-724-S0

Depot na nebezpečné látky typ 2 GST-KS,
pozinkovaný, s roštovými policami pre malé
nádoby
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Obj. č. 114-508-S0

Depot na nebezpečné látky typ 2 GST-KS,
pozinkovaný, mrežový policový rošt po celej šírke, pre
malé nádoby a 60-litrové sudy

Všetky položky s dopravou zdarma

1.145,-

Depot na nebezpečné látky typ 2 GST-KS,
pozinkovaný, pre 2 sudy à 200 litrov

Dodacia lehota: dodávka zo skladu

www.denios.sk

TÜV-/MPAgeprüfte
Produkte

Übereinstimmungserklärung (ÜHP)

DENIOS
záruka

Depoty na nebezpečné látky

5

rokov

2

zváraná konštrukcia s integrovanou zachytnou vaňou z ocele
3-stranné opláštenie chráni proti prípadnému rozstreku
vyberateľné žiarovo pozinkované rošty ako ukladacie plochy
prirodzené vetranie cez 3-stranné vzduchové medzery po
obvode
W široká škála kombinácií stojatého a ležatého skladovania
vďaka zásuvným policovým dielom
W svetlá výška 100 mm pre jednoduchú prepravu zdvíhacím
vozíkom alebo vysokozdvižným vozíkom
W
W
W
W

Depot na nebezpečné látky typ
4 GST-KS, lakovaný, 200 litrový
záchytný objem

1.232,Obj. č. 114-660-S0

Zvoľte si ideálnu kombináciu regálov
Príslušenstvo

Obj. č.

Cena € / ks

Rošt, celá šírka, na uloženie na regálové traverzy

101-114-S0

42,-

Rošt, polovičná šírka, na uloženie na regálové traverzy

101-115-S0

27,50

Sudová podpera, 60 litrov, na uloženie na regálové traverzy

114-546-S0

15,40

1 pár regálových závesov, na zavesenie regálových travérz

114-544-S0

67,-

1 pár regálových traverz na zavesenie roštov / podporných koľajničiek

114-545-S0

67,-

2.024,Obj. č. 178-423-S0

Vozík na sudy

Od strany

216

CENA ZA SADU

1.507,Obj. č. 122-727-S0

Depot na nebezpečné látky typ 4 GSTKS-V50, lakovaný, pre 2 sudy à 200 litrov,
nastojato, s vloženým regálom pre malé
nádoby a pre jeden ležiaci 60-litrový sud,
záchytný objem 400 litrov,
Obj. č. 178-431-S0, € 2.239,-

Depot na nebezpečné látky typ 4 GST-KS,
lakovaný, 400 litrový záchytný objem.

Poradenstvo: 032 743 04 67

Depot na nebezpečné látky typ 4 GST-KS, lakovaný, pre 2 sudy à 200
litrov, nastojato, s vloženým regálom pre malé nádoby a pre jeden ležiaci
60-litrový sud, záchytný objem 200 litrov, Obj. č. 122-727-S0, € 1.507,-

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: dodávka zo skladu
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Ekológia &
bezpečnosť

Vďaka...

...bezpečnej a ekologickej
skladovacej technike

Potrebujete právne vyhovujúce a environmentálne prijateľné riešenie na ochranu pracovného priestoru počas skladovania a manipulácie s nebezpečnými látkami?
Alebo by ste chceli bezpečne a pohodlne umiestniť technické vybavenie? Či už ide o sklad nebezpečného materiálu, o požiarnu ochranu alebo o technickú
bezpečnosť - technické miestnosti DENIOS sú optimálne navrhnuté pre úložné médium a súvisiacu činnosť. V závislosti od koncepcie použitia sa môžu zvážiť
riešenia stojanov, kompaktné systémy alebo pochôdzné systémy. Oceľové systémy na kľúč sú upravené podľa štandardizovaných systémov.

Záruka kvality

EN 1090

So skladovacou technikou od DENIOSu ste stavili na preskúšanú certifikovanú kvalitu. Všetky technologické a skladovacie systémy
vznikajú vo vlastných výrobných závodoch DENIOS. Preto sme našu výrobu nechali včas certifikovať dľa EN 1090. Európska norma EN
1090 platí od júla 2014 pre všetkých výrobcov konštrukčných oceľových a hliníkových konštrukcií. Už vo fáze plánovania sa uisťujeme,
či sú splnené požiadavky a či je nami navrhnuté riešenie naozaj efektívne a ekonomické. Aby ste si mohli byť, ako náš zákazník, nami
istí nechádvame naše produkty pravidelne certifikovať nezávislými skúšobnými inštitúciami, ako je napr. TÜV, DEKRA alebo DIBt (Nemecký únštitút pre stavebnú
techniku v Berlíne).
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Viac informácií a údajov o cenách Vám radi poskytneme po telefóne.
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Technologické bezpečnostné systémy
DENIOS servis

Vy si vyberiete - my vybavíme

Pred tým, ako sa rozhodnete pre konkrétny skladovací systém, mali by ste si
byť istí, že dokonale vyhovuje Vašim potrebám a zároveň spĺňa požiadavky
dľa platnej legislatívy. Radi Vám poradíme - aj priamo u Vás - a pri výbere
správneho riešenia Vás podporíme rozsiahlym informačným materiálom.
K dispozícii sme Vám nielen počas celej doby realizácie projektu, ale tiež
následne, keď už sú skladovacie systémy v prevádzke. Upozorníme Vás napr.
na nutnosť vykonania pravidelnej kontroly a údržby, vďaka ktorej zvýšite
produktivitu a predĺžite životnosť produktu.

Našim cieľom je optimalizovať Váš skladovací systém presne dľa Vašich
požiadaviek - efektívne a bez komplikácií. Ako výrobca vieme presne, čo naši
zákazníci potrebujú a preto ponúkame veľmi rozsiahly sortiment príslušenstva.

Prehľad Vašich výhod
Maximálna dôvera našich
zákazníkov

Náskok vďaka skúsenostiam
a technológiám

WW Individuálny rozsah služieb
WW Osobné poradenstvo a konfigurácia
ponuky priamo na mieste
WW Rozsiahly sortiment vybavenia
WW Medzinárodný obchod, výroba a servis
WW Využitie moderných informačných a
komunikačných technológií
WW Prehliadky výroby
WW Testovacie systémy

WW Viac ako 30 rokov skúseností
WW Moderná a efektívna výroba
WW Úzka spolupráca s úradmi a odborníkmi na
vývoj produktov
WW Vlastné oddelenie vývoja produktov
WW Inovácia v oblasti digitálnych technológií
WW Široká ponuka školení a poradenstvo

Kvalita a dlhá životnosť
WW Certifikovaný výrobca
WW Medzinárodne certifikované sklady pre
nebezpečné látky
WW Certifikovaná vlastná výroba dľa EN 1090
WW Certifikácia ISO, ISO 9001, 50001 a 14001

Odborné poradenstvo
Nenašli ste to, čo ste hľadali? Potrebujete viac informácií?
Využite poradenstvo od DENIOSu!

0800 11 80 70

Odborné poradenstvo: 032 743 04 67

Viac informácií a údajov o cenách Vám radi poskytneme po telefóne.

151

Ekológia &
bezpečnosť

Vďaka...

... odbornému poradenstvu
a plánovaniu

Faktory pre plánovanie Vášho skladu nebezpečných látok
Počas plánovania Vášho skladu nebezpečných látok, Vás nenecháme samých. Je pre nás dôležité, osobne Vám poradiť a presne zaznamenať
Vaše požiadavky. Aby sme mohli navrhnúť to správne riešenie, budeme potrebovať odpovede na niekoľko otázok.

1.

Aké druhy látok majú byť uskladnené?

U nebezpečných látok je treba dbať na zvláštne bezpečnostné opatrenia v
závislosti na vlastnostiach látky a možnom riziku. Pri skladovaní horľavých
látok je nutné zohľadniť predpisy požiarnej ochrany. V prípade, že je
deﬁnovaná atmosféra s nebezpečenstvom výbuchu, je nutné riadiť sa
smernicou ATEX 2014/34/EU. V prípade skladovania rôznych druhov látok
spoločne dbajte na pokyny pre spoločné skladovanie.

2.

Do akej skladovacej triedy a triedy ohrozenia vody spadá skladovaná látka?
Každá nebezpečná látka je zaradená do určitej triedy skladovania. Priradenie
sa odvíja od údajov v bezpečnostnom liste alebo označenia obalu. Skladovacia
trieda sa používa predovšetkým pre stanovenie bezpečných možností spoločného
skladovania rôznych druhov nebezpečných látok. Od triedy ohrozenia vody sa
potom odvíja povolené množstvo pre uskladnenie vodu ohrozujúcich látok, veľkosť
zariadenia a objem záchytnej vane, príp. zaradenia pre zadržanie hasiacej vody.

3.

Aké požiadavky pre skladovanie predpisuje bezpečnostný list danej látky?

V bezpečnostnom liste látky spravidla nájdete informácie pre správne skladovanie. K tomu patria napr. špeciálne požiadavky na skladovací priestor alebo nádobu,
neznášanlivosť s inými materiálmi, skladovacie podmienky (teplota/ vetranie/ svetlo a pod.), špeciálne požiadavky na elektrické vybavenie alebo opatrenia proti
elektrostatickým výbojom.

4.

Aké veľké nádoby (kanistre / 200 l sudy / IBC)
a v akom počte budete skladovať.

Od veľkosti nádob sa odvíja typ skladu. Pre malé nádoby sú vhodné najmä, dľa skladovaného
množstva, pochôdzne sklady alebo skrine na nebezpečné látky. U pochôdznych systémov si
môže zákazník zvoliť počet regálov. Pre väčšie nádoby prichádzajú do úvahy kompaktné sklady
nebezpečných látok alebo regádlové sklady. Pre skladovanie napr. na palete, priamo na mrežovom
rošte, skladovanie naležato a pod. ponúka DENIOS špeciálne na mieru prispôsobené regálové
sklady nebezpečných látok.
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5.

2

Akým spôsobom bude s nádobami manipulované?

Spôsob naskladňovania (ručne / sudový vozík / vysokozdvižný vozík) napr. určuječi má
byť vybavený nájazdovou rampou.

6.

Bude v sklade prebiehať stáčanie?

Pri stáčaní nebezpečných látok je nutné vo zvýšenej miere dbať na bezpečnostné opatrenia,
zvlášť ak ide o látku horľavú. Technické ochranné opatrenia zahŕňajú napr. vybavenie v
podobe technického vetrania, monitorované odsávanie alebo uzemnenie. Pre komfortnejšiu
manipuláciu je možné dodať zodpovedajúce príslušenstvo, napr, stáčacie podstavce, schodíky
alebo sudové čerpadlá.

7.

Je nutné počas skladovania udržať určitú teplotu?

V prípade skladovania látok citlivých na teplotu je možné vybaviť sklad vykurovaním alebo
klimatizáciou, ktoré zaručia dodržanie požadovaných teplotných hodnôt. Naše technické
skladovacie systémy disponujú dľa použitia tepelnou izoláciou z materiálu ISO-A alebo ISO-B.
Tepelne izolované sklady
nebezpečných látok

8.

od strany

234

Regálový protipožiarny sklad RFP 315.30 s
klimatizáciou a systémom uvoľnenia tlaku v
oblasti strechy

Chcete skladovať nebezpečné látky v oblasti zvýšenej ochrany vody?

Pri skladovaní nebezpečných látok v oblasti ochrany vody je nutné vykonať špeciálne technické a organizačné opatrenia. Na základe údajov, ktoré nám
poskytnete, Vám vypracujeme návrh riešenia, ktorý bude z hľadiska bezpečnosti a legislatívy pre Vás najvhodnejší.

9.

Existuje u Vás vo firme možnosť bezpečnej vykládky pomocou žeriavu alebo
vysokozdvižného vozíka?

Veľa DENIOS zákazníkov využíva možnosti komfortnej dodávky,
ktorú poskytujeme. Vyškolení DENIOS zamestnanci môžu
prevziať zodpovednosť za organizáciu dopravy skladovacieho
systému za Vás. Zo strany zákazníka je nutná včasná a dôkladná
príprava základovej dosky tak, aby mohol byť skladovací systém
uvedený do prevádzky v plánovanom termíne.

Sme Vám k dispozícii nielen pri plánovaní, ale tiež počas výberu vybavenia skladu, pri príprave podkladov pre komunikáciu s úradmi a pri následnom servise.
Spoločná kontrola kvality alebo sledovanie priebehu výroby je samozrejme možné. O maximálnej kvalite a funkčnosti DENIOS skladovacích systémov Vás radi
presvedčíme!
Aktívne sa venujeme i zákazníckemu servisu. Vykonávame pravidelné technické revízie rovnako ako aj záručný a pozáručný servis.

Poradenstvo: 032 743 04 67

Ďalšie informácie a informácie o cene Vám radi poskytneme telefonicky.
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Ohrievací plášť typ HM 3A Ex,
pre 200-litrové sudy
(vhodné aj pre HDPE nádoby)
Pozri stranu

158

Flexibilný vyhrievací
plášť typ HM 4 pre IBC
Pozri stranu

156

Látky citlivé na teplotu
Firmy so zameraním na chemický alebo potravinársky priemysel pracujú každý deň s látkami citlivými na teplotu. Na jednej
strane sú to prevažne živica aditíva alebo látky na báze oleja, na druhej strane tuky, plniace hmoty a čokolády. Všetky tieto látky
mohli byť vo výrobnom procese optimálne spracované iba pri určitej teplote, ktorú použitím tepelenej techniky od DENIOSu bez
problémov dosiahnete.
154

Temperovanie, vyhrievanie, tavenie:
Termotechnika

156

Vyhrievacie plášte pre sudy, plynové fľaše a IBC

158

Vyhrievacie plášte pre sudy, plynové fľaše a IBC,
pre výbušné priestory

Sudové a kontajnerové čerpadlá,
Ex vyhotovenie
Od strany

199
155

3

Vyhrievacie plášte

Flexibilný vyhrievací plášť typ HM 4 pre IBC
W prispôsobené na IBC s obvodom 4060 až 4310 mm
W výkon: 2000 W, 1 ohrievací obvod s termostatom
W príslušenstvo: izolačný poklop pre IBC na ochranu proti rýchlemu
vychladeniu

Typ HM, bezpečné ohrievanie plynových
fliaš, sudov a IBC
W za účelom ohrevu alebo udržania stálej teploty
W pre nádoby od 25 do 1000 litrov resp. pre štandardné plynové
fľaše s Ø cca. 230 mm

Ohrievací plášť typ HM 3.A, vhodný
na 200-litrové sudy, s celoplošným
plášťom
W vhodné pre 200-litrové oceľové a plastové sudy
W 1100 W, 1 vykurovací okruh s termostatom

TOPSELLER

1.146,Obj. č. 156-179-S0

PRÉMIOVÉ PREVEDENIE

2.727,Obj. č. 117-724-S0

Termostat s nastavením do 90° C umožňuje cielené
nastavenie vykurovania Vašim potrebám.
Vyhrievací plášť vyrobený z Polyamid-podkladového materiálu
s polyuretánovým náterom, ktorý
odpudzuje vodu a je oderu odolný,
s PTFE-náterom s vysoko kvalitnou
izoláciou z prešívanej
sklenej vaty.

Veľmi nízke tepelné straty a výrazne znížená
spotreba energie vďaka ohrievaciemu prvku
zo špirálovito obtočeného odporového drôtu
so silikónovou izoláciou.

CENA ZA SADU

2.976,Obj. č. 207-857-S0
Vyhrievací plášť HM 4
(bez protivýbušnej ochrany)
s izolačným krytom, kompletne
v sade

Verzia
Typ
Vhodné pre

HM 3.A

HM 4

200 l oceľový a plastový sud

1000 L IBC

Min obvod nádoby [mm]

1800

4060

Max obvod nádoby [mm]

1950

4310

Výška [mm]

850

950

Výkon [W]

1100

2000

156-179-S0

117-724-S0

1.146,-

2.727,-

Obj. č.
Cena € / ks

156

bez protivýbušnej ochrany

Všetky položky s dopravou zdarma

PRÍSLUŠENSTVO

izolačnýkryt na ochranu hornej plochy IBC pred rýchlym
vychladením, Obj. č. 129-157-S0, € 263,-

Dodacia lehota: dodávka zo skladu

www.denios.sk

Vyhrievacie plášte

W
W
W
W
W
W

z trvanlivého a voduodpudzujúceho polyamidu
vyhrievacia špirála izolovaná silikónom
vrátane termostatu: regulačný rozsah 0 - 90 °C
elektrická prípojka: 230 V
ochrana: IP 44
s pripojovacím káblom 5 m

3

Ohrievacie plášte DENIOS pro-line s digitálnou
reguláciou teploty a displejom pre sudy IBC a
200 L nájdete v internetovom obchode:
denios.shop/zahrievaci-plaste

od 672,PRÍSLUŠENSTVO

Izolačný kryt z nylonu

Ohrievací plášť typ HM 1, pre
25-/30-litrové sudy a balónové kanistre,
Obj. č. 117-721-S0
Digitálny vykurovací plášť
pre 200 l sudy
(podrobnosti nájdete v obchode),
Obj. č. 267-308-S0, € 1.299,-

pre 200litrové oceľové a
220litrové plastové sudy,
zabráni rýchlej strate tepla,
Obj. č. 236-440-S0, € 349,-

Ohrievací plášť typ HM 2,
pre 50-/60-litrové sudy,
Obj. č. 117-722-S0

Ohrievací plášť typ HM 3, vhodný pre 200 l sudy,
Obj. č. 117-723-S0

Vyhrievací plášť typ HM-G, pre
plynové fľaše s Ø cca. 230 mm a
dĺžkou (s ventilom) cca. 1075 až
1630 mm, Obj. č. 236-439-S0

Verzia
Typ
Vhodné pre

bez protivýbušnej ochrany
HM 1

HM 2

HM 3

HM-G

25/30 l oceľová/plastová nádoba

50/60 l oceľový a plastový sud

200 l oceľový a plastový sud

Plynová fľaša ø 230 mm

Min obvod nádoby [mm]

870

1100

1800

680

Max obvod nádoby [mm]

1000

1250

1900

830
1050

Výška [mm]

400

460

450

Výkon [W]

200

250

450

450

117-721-S0

117-722-S0

117-723-S0

236-439-S0

672,-

758,-

795,-

1.196,-

Obj. č.
Cena € / ks

Poradenstvo: 032 743 04 67

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: dodávka zo skladu

157
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Vyhrievacie plášte

Flexibilné tepelné plášte typu HM-Ex pre plynové fľaše, sudy a IBC
W bezpečné ohrievanie špeciálne v oblastiach s nebezpečenstvom výbuchu
W vyhrievacie plášte podporujú a urychľujú pracovné činnosti vďaka ohrievaniu kvapalín
W zo špeciálneho elastomeru a materiálu zo sklenej tkaniny potiahnutej silikónom, s patentovanou technológiou ohrievania
W dodávané s 5m káblom (bez zástrčky)

Ohrievacie plášte pre IBC a 200-litrové sudy v EX zónach
W
W
W
W

certifikované podľa Atex - II 2 G Ex e II T3 (zóny 1 a 2)
automatická regulácia teploty - vyhrievacie plášte dosahujú teplotu až 80 °C (povrch suda), resp. 55 °C (IBC)
ochrana: IP 44
elektrická prípojka: 240 V

4.977,Obj. č. 176-398-S0
Ohrievací plášť typ HM 4 Ex, pre štandardné IBC
(aj na ohrievanie 4x 200 l oceľových sudov)

Izolačný kryt pre IBC nádrže
W izolačnýkryt na ochranu hornej plochy IBC pred rýchlym
vychladením
W aj pre priestory chránené pred výbuchom
W ideálne v kombinácii s vyhrievacími plášťami typu HM4 alebo Typ HM4Ex

3.534,Obj. č. 178-874-S0
Ohrievací plášť typ HM 3A Ex, pre 200-litrové sudy
(vhodné aj pre HDPE nádoby)
Verzia
Typ

HM 3AEX

HM 4EX

200 l oceľový a plastový sud

1000 L IBC

Min obvod nádoby [mm]

1800

4060

Max obvod nádoby [mm]

1950

4310

Vhodné pre

263,158

Výška [mm]

850

950

Výkon [W]

720

1700

178-874-S0

176-398-S0

3.534,-

4.977,-

Obj. č.

Obj. č. 129-157-S0

Všetky položky s dopravou zdarma

Ex chránená verzia

Cena € / ks

Dodacia lehota: dodávka zo skladu

www.denios.sk

Vyhrievacie plášte

3

Ohrievacie plášte pre výbušné priestory v rôznych veľkostiach - podľa Vašich požiadaviek sú dodávané na objednávku, zavolajte nám, prosím
Vyhrievací plášť s digitálnym teplomerom podľa Atex pozri online shop, resp. na vyžiadanie!

Ohrievací plášť typ HM 1Ex/HM
2Ex, pre nádoby a sudy

Ohrievací plášť typ HM-GEx,
pre plynové fľaše

W vhodné pre oceľové a plastové nádrže 25 až 60 litrov
W povolenie podľa Atex:
Ex II 2 G D Ex e IIC T4 Gb/
(IECEX) tb IIIC T135°C Db (zóny 1 a 2)
W automatická regulácia teploty: max. teplota na povrchu 80 °C
(povrch suda)
W IP 54
W elektrická prípojka: 240 V

Mnohé laboratórne a priemyselné procesy si
vyžadujú konštantný prívod plynu. Ak úroveň
kvapaliny v plynovej fľaši rýchlo poklesne,
na povrchu fľaše sa môže tvoriť ľad – s
negatívnym vplyvom na potrebný prietok
plynu.
Vyhrievacie plášte udržujú plynové fľaše
pri požadovanej stálej teplote a tak zaisťujú
stabilitu prietoku plynu.
W vhodné pre plynové fľaše štandardnej
veľkosti: Ø cca. 230 mm, dĺžka cca. 1075 až
1630 mm (dĺžka s ventilovou časťou)
W povolenie podľa Atex:
Ex II 2 G D Ex e IIC T4 Gb/
(IECEX) tb IIIC T135°C Db (zóny 1 a 2)
W automatická regulácia teploty: max.
teplota na povrchu 70 °C
(povrch plynových fliaš)
W elektrická pripojka: 240 V
W voliteľne: vyhrievací plášť vhodný
do výbušných priestorov, vrátane
zabudovaného termostatu pre ručné
regulovanie: 0 až max. 50 °C (teplota na
povrchu)

od 2.818,-

Ohrievací plášť typ HM
1Ex, pre 25-/30-litrové
oceľové a plastové nádoby

Ohrievací plášť typ HM
2Ex, pre 50/60 l oceľové a
plastové sudy

Verzia
Typ
Vhodné pre

Ohrievací plášť typ HM-GCEx
pre zóny 1 a 2, vrát. termostatu
(schválený pre Ex oblasť)

Ex chránená verzia
HM 1Ex

HM 2Ex

HM-GEx

HM-GCEx

25/30 l oceľová/plastová nádoba

50/60 l oceľový a plastový sud

Plynová fľaša ø 230 mm

Plynová fľaša ø 230 mm

Min obvod nádoby [mm]

870

1100

680

680

Max obvod nádoby [mm]

1020

1250

830

830
1050

Výška [mm]

400

460

1050

Výkon [W]

90

130

100

Prevedenie
Obj. č.
Cena € / ks

Poradenstvo: 032 743 04 67

a automat. riadením teploty

100
s termostatom

236-434-S0

236-436-S0

236-437-S0

236-438-S0

2.818,-

2.919,-

3.324,-

4.747,-

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: dodávka zo skladu
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IBC Recobulk
Od strany

168

NOVINKA

NOVINKA

Preprava Li-Ion
batériou
Pozri stranu

186

Mobilná núdzová
súprava DENSORB
Caddy Small
Pozri stranu

256

NOVINKA

Detektor úniku
nebezpečných látok
SpillGuard®
Pozri stranu

264-265

INOVÁCIA

Jednoduchá manipulácia
Pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami existuje najväčší rizikový potenciál. Preto Vám ponúkame profesionálne prostriedky
pre bezpečnú prepravu a manipuláciu, ale tiež možnosť bezpečného zachytenia a odstránenia prípadného úniku týchto látok.

160

Bezpečná manipulácia a preprava
nebezpečných látok a tovaru

FALCON bezpečnostné kanvice
Od strany

179

Sudové zdvižky
Od strany

224

162

Nádrže na skladovanie a na likvidáciu odpadu

164

Čerpacie stanice na benzín a naftu

168

Sudy, IBC, kanistre

178

Bezpečnostné kanvice a nádoby

184

Stáčacie kanvice FALCON LubriFlex

193

Sudové a kontajnerové čerpadlá, miešadlá

202

Uzemňovacie káble a systémy

214

Sudové podstavce a vozíky

218

Sudové kliešte

220

Sudové zdvižky a príslušenstvo pre
vysokozdvižné vozíky

232

DENSORB sorbenty a olejové zátarasy

254

DENSORB núdzové sady

260

DENSORB sypké sorbenty

264

Detektor úniku nebezpečných látok SpillGuard®

266

Kanálové tesniace systémy

268

Vane na úniky a sudové tesniace pásy

270

Bezpečnostné a ochranné sudy

161
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Skladovacie nádrže a nádrže na likvidáciu odpadu

Skladovacie nádrže a nádrže na likvidáciu odpadu
W na zber, skladovanie, prepravu a likvidáciu vodu ohrozujúci látok
W s povolením DIBT a povolením na prepravu podľa GGVS/GGVE pre obalové skupiny II + III
na umiestnenie vo vnútri (zóna 2)
W pevná vonkajšia nádrž z
pozinkovanej ocele s podjazdovou
paletou z oceľových trubiek
W vnútorná nádrž z PE, plne
odolná voči pôsobeniu korózie a
bezúdržbová
W 4 oddelené plniace odnímateľné
hrdlá s 2" vnútorným závitom
W sériové vybavenie s odvetrávaciou
armatúrou a vizuálnou indikáciou
netesností a ukazovateľom hladiny
náplne
W pre skladovanie olejov a nafty

TOP-CENA

709,-

Skladovacie nádrže a nádrže na likvidáciu odpadu
Objem [l]
Vonkajšie rozmery D x Š x V [mm]
Obj. č.
Cena € / ks

700

1000

1135 x 757 x 1210

1135 x 757 x 1640

117-773-S0

117-777-S0

709,-

953,-

Obj. č. 117-773-S0

PRÍSLUŠENSTVO

Súprava sorbentov DENSORB mobilná a/alebo stacionárna

Armatúry

Plniaca armatúra so spojkou pre
tankovací vozík, Obj. č. 117-802-S0,
€ 159,-

Prípojka na vyprázdňovanie nádrže
pomocou cisterny, pre TA 700,
Obj. č. 117-783-S0, € 143,Prípojka na vyprázdňovanie nádrže
pomocou cisterny, pre TA 1000,
Obj. č. 130-199-S0, € 152,-

162

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: 2 - 3 týždne

www.denios.sk

DIBt

Allgemeine Bauaufsichtliche
Zulassung – Z-40.21-133

Skladovacie nádrže a nádrže na
likvidáciu odpadu

UN
transportné
povolenie

4

Uzatvárací plniaci lievik so
sitkovou vložkou,
Obj. č. 117-781-S0,
€ 292,Štandardná výbava s
odvzdušňovacím ventilom.

Štandardná výbava s
ukazovateľom hladiny
náplne.

Schéma
Legenda
1. Oceľový plášť
2. PE vnútorná nádoba
3. Plniace hrdlá
4. Ukazovateľ hladiny
5. Objímka na voľné využitie
6. Vyberacie hrdlá
7. Paleta z oceľových rúr
8. Optický indikátor netesnosti

2-stupňový stupienok, rozmery Š x H x V (mm):
620 x 630 x 400,
Obj. č. 117-782-S0, € 218,-

PRÍSLUŠENSTVO

Stáčacie čerpadlá

Elektrické čerpadlo WA 50-N na
stáčanie nafty a vykurovacieho oleja, s
automatickou čapovacou pištoľou, vrát.
upevňovacej konzoly (počítadlo prietoku
voliteľne), Obj. č. 117-608-S0,
€ 764,-

Poradenstvo: 032 743 04 67

Počítadlo prietoku

Elektrické čerpadlo typ HP so štandardným
čapovacím ventilom (počítadlo množstva
voliteľne), Obj. č. 117-541-S0, € 346,-

Ručné čerpadlo pre skladovaciu nádrž TA na
stáčanie nafty a vykurovacieho oleja, dĺžka
hadice 1,5 m, Obj. č. 117-570-S0, € 162,-

Všetky položky s dopravou zdarma

pre elektrické sudové čerpadlá
typ HP 40, Obj. č. 173-295-S0, € 299,pre elektrické sudové čerpadlá
typ W, Obj. č. 173-296-S0, € 299,-

Dodacia lehota: 2 - 3 týždne

163
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Mobilné čerpacie zariadenia na naftu

UN transportné
povolenie

Mobilné čerpacie zariadenia na naftu z polyetylénu (PE)
W pre pohodlné a bezpečné tankovanie Vašich pracovných strojov poháňaných naftou na miste
žiadne nákladné prestoje prostredníctvom ciest na čerpacie stanice
W
W
W
W
W

kompletne vyrobené z plastu odolného voči korózii
integrované odkladacie priestory pre 4 m výdajnú hadicu, automatická čerpacia pištoľ a kábel čerpadla
elektrické čerpadlo s vysokým dopravným výkonom
guľový ventil ako uzamknutie proti odčerpávaniu
všetky armatúry sú ľahko prístupné a chránené v úložnom priestore, ktorý zároveň slúži aj ako záchytná
vaňa pre malé straty prostredníctvom kvapkania

Mobilná čerpacia nádrž na naftu PolyMove typ PM 250
sa vojde i s otvoreným vekom do malého dopravného
prostriedku. Dĺžka hadice je dostačujúca pre komfortné
tankovanie z bočných alebo zadných dvier.

TIP-CENA

od 715,-

Mobilná naftová čerpacia stanica
PolyMove, objem 250 litrov.
Typ

mobilná čerpacia stanica na naftu

Vybavenie

s čerpadlom, čapovacím ventilom a hadicou

Objem [l]
Povolenie UN

450

250

450

podľa ADR 1.1.3.1C

D/BAM 12943/31H2

podľa ADR 1.1.3.1C

D/BAM 12943/31H2
222-105-S0

Obj. č. menovité napätie [V] 12

214-357-S0

–

222-102-S0

Max čerpané množstvo [l/min]

35

–

35

35

Obj. č. menovité napätie [V] 24

214-358-S0

194-026-S0

222-103-S0

222-106-S0
70

Max čerpané množstvo [l/min]

70

70

70

214-402-S0

194-025-S0

–

–

56

35

–

–

Obj. č. menovité napätie [V] 230

–

194-027-S0

222-104-S0

222-107-S0

Max čerpané množstvo [l/min]

–

56

56

56

715,-

1.049,-

899,-

1.228,-

Obj. č. menovité napätie [V]
Max čerpané množstvo [l/min]

Cena € / ks

164

s čerpadlom, čapovacím ventilom, hadicou a počítadlom prietoku

250

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: 2 týždne

www.denios.sk

Mobilné čerpacie zariadenia na naftu

UN transportné
povolenie

4

Príklad použitia: Ideálne sa hodí na prepravu malým
nákladným autom alebo pick-upom. Optimálna bezpečnosť odstavenia prostredníctvom protišmykových rohoží
a bezpečnostných pásov (viď príslušenstvo). Bazpečné
tankovanie paliva na mieste.
Robustné, uzatvárateľné
ochranné veko
Sériovo s praktickou LED
akumulátorovou lampou
transparenstná prehriadka na
dokumenty v ochrannom veku (typ 450)
čerpacia pištoľ má svoje pevne stanovené
miesto v špeciálne pre ňu pripravenom
priestore, vďaka tomu sú zbytky kvapiek
cielene zachytené a okolitý priestor celého
zariadenia zostáva čistý
integrované madlá na oboch stranách
umožňujú ľahkú manipuláciu s nádržou
Mobilita vďaka integrovaným
otvorom na vidlice
Výrez pre čerpadlový kábel umožňuje uzamknutie ochranného veka aj pri pripojenej
dodávke prúdu.

Spĺňajú podmienky pre
medzinárodnú prepravu
nebezpečného nákladu na
komunikáciách dľa Európskej
dohody (ADR); ostatné nádoby až
do celekového množstva 1000 litrov
môžu byť prepravované bez ADR
oprávnenia a zvláštneho označenia
vozidla.

Mobilná čerpacia stanica typ PolyMove, s
objemom 450 litrov, úspešný test pádu z
výšky 1,2 m pri teplote -20 °C.

PRÍSLUŠENSTVO
Obj. č.

Cena € / ks

Možnosť dovybavenia digitálnym prietokomerom

221-731-S0

225,-

Akumulátorová LED lampa

195-350-S0

23,-

Záchytná vaňa pre čerpaciu stanicu PM 250

162-286-S0

298,-

Záchytná vaňa pre PM 450

195-351-S0

268,-

2 kg ABC tlakový práškový hasiaci prístroj

195-498-S0

81,50
59,-

Mobilná súprava so sorpčným prostriedkom

116-660-S0

Protišmyková rohož ako poistka pri preprave

216-909-S0

27,-

Upínací pás s račňou pre typ PM 250

216-907-S0

18,30

4 bezpečnostné pásy pre typ PM 450

195-352-S0

62,-

Poradenstvo: 032 743 04 67

Protišmyková rohož pre bezpečnosť
pri preprave,
Obj. č. 216-909-S0, € 27,-

Všetky položky s dopravou zdarma

Záchytná vaňa typ PM 450 na mieru na
stacionárne skladovanie,
Obj. č. 195-351-S0, € 268,-

Dodacia lehota: 2 týždne
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Skladovacie a dávkovacie nádrže

Skladovacie a dávkovacie nádoby z plastu
W
W
W
W
W
W

valcové nádrže z potravinárskeho polyetylénu (PE) odolného voči pôsobeniu UV žiarenia
vybavené veľkorozmerným montážnym mostom na individuálne pripevnenie čerpadiel, miešadiel atď.
špeciálne tvarovaná závitová objímka (3/4")
uzatváracia zátka 3/4" s tesnením z EPDM
vhodné aj pre médiá citlivé na svetlo
uzamykateľné skrutkové veko DN160 s tesnením EPDM

od 66,50
Stohovacie a dávkovacie
nádrže so záchytným
objemom od 35 do
100 litrov.

Stohovacie a
dávkovacie nádrže
so stupnicou
objemu.

Stohovacie a dávkovacie nádrže
so záchytným objemom
od 200 do 500 litrov.

Záchytné nádoby

PRÍSLUŠENSTVO

W vhodné napr. pre skladovacie nádrže
a dávkovacie nádrže
W na bezpečné zachytenie únikov a
kvapiek
W stabilizované voči pôsobeniu UV
žiarenia, nezávadné voči potravinám
W zalisovaná škála v litroch

Plniaci lievik z polyethylénu (PE) s
vekom, pre nádoby s objemom od
200 litrovObj. č. 256-919-S0, € 396,-

od 92,DIBt

Záchytná nádrž pre stohovacie
a dávkovacie nádrže, v prírodnej
alebo čiernej farbe, objem od 80
do 1000 litrov.

Allgemeine Bauaufsichtliche
Zulassung – Z-40.22-518

Objem [l]

35

60

100

200

300

500

750

1000

Ø x V (mm)

320 x 500

420 x 640

450 x 810

550 x 1030

655 x 1110

770 x 1230

970 x 1170

1080 x 1260

136-930-S0

136-931-S0

136-933-S0

136-934-S0

136-936-S0

136-937-S0

136-939-S0

136-940-S0

66,50

92,-

137,-

195,-

282,-

429,-

585,-

692,-

136-942-S0

136-943-S0

136-964-S0

136-966-S0

136-967-S0

136-968-S0

136-969-S0

136-972-S0

75,50

104,-

153,-

213,-

299,-

457,-

616,-

758,-

Obj. č. Priehľadná verzia
Cena € / ks
Obj. č. látka/čierna verzia
Cena € / ks

–

Príslušenstvo
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Zástrčný zámok pre valcové
nádoby s objemom
60-1000 litrov,
Obj. č. 256-918-S0, € 42,-

Záchytné nádoby

Objem [l]

–

80

120

210

400

500

750

1000

Ø x V (mm)

–

500 x 540

500 x 700

650 x 740

770 x 970

860 x 980

1050 x 980

1150 x 1080

Povolenie DIBt

–

Z-40.22-518

Z-40.22-518

Z-40.22-518

Z-40.22-518

Z-40.22-518

Z-40.22-518

Z-40.22-518

Obj. č. Priehľadná verzia

–

179-694-S0

179-695-S0

179-697-S0

179-698-S0

179-699-S0

179-700-S0

179-701-S0

Cena € / ks

–

92,-

112,-

184,-

324,-

399,-

549,-

674,-

Obj. č. látka/čierna verzia

–

179-702-S0

179-703-S0

179-705-S0

179-706-S0

179-707-S0

179-708-S0

179-709-S0

Cena € / ks

–

104,-

132,-

206,-

352,-

409,-

572,-

662,-

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: dodávka zo skladu

www.denios.sk

Skladovacie a dávkovacie nádrže

Príslušenstvo, prosím, objednajte
zároveň s nádržou!

4

Skladovacie a dávkovacie nádoby
s veľkým objemom
W cylindrické nádoby z chemicky odolného, UV-stabilizovaného
polyethylénu (PE), ktorý je vhodný do potravinárstva
W veľký, excentrický otvor DN 380 uľahčí stáčanie
W
W
W
W

skrutkovacie veko s odvzdušnením
integrovaná stupnica
s plochou pre montáž armatúr
priehľadná

od 743,-

T tvarovaná montážna doska ponúka dostatok
priestoru k pripevneniu armatúr.

Montáž vr.
príslušenstva!

Skladovacie a dávkovacie nádoby
s objemom 1100 až 300 litrov.

Skladovacie a dávkovacie nádoby s
objemom 1100 až 300 litrov. 1100

1400

1700

2000

2050

2400

2500

3000

Ø x V (mm)

1100 x 1340

1100 x 1660

1210 x 1625

1310 x 1715

1210 x 2000

1310 x 1950

1470 x 1660

1470 x 1965

Obj. č.

256-910-S0

256-911-S0

256-912-S0

256-913-S0

257-229-S0

256-914-S0

256-915-S0

256-916-S0

743,-

922,-

1.144,-

1.263,-

1.317,-

1.588,-

1.689,-

2.022,-

Objem [l]

Cena € / ks

Skladovacie a dávkovacie nádoby s veľkým objemom

Pravouhlé skladovacie nádoby
W z chemicky odolného, UV-stabilizovaného polyethylénu (LLD-PE),
ktorý je vhodný do potravinárstva
W s pravouhlou montážnou doštičkou
W uzamykateľné šróbovacie veko DN 160 s EPDM tesnením
W sa stupnicou pre kontrolu stavu naplnenia
W s tvarovanou závitovou objímkou 3/4", s možnosťou vyvŕtania otvora pre vyprázdnenie nádoby4
tvarované vložné matice M6 pre upevnenie k podlahe (upevňovacia sada nie je súčasťou balenia)

315,Obj. č. 256-917-S0
Hranaté dávkovacie nádoby s objemom 250 litrov,
vonkajšie rozmery d x š x v [mm]: 550 x 550 x 1060

Rozsiahle príslušentvo nájdete

Poradenstvo: 032 743 04 67

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: dodávka zo skladu
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IBC nádrže z plastu

IBC kontajner
W
W
W
W
W
W
W
W

nádrž z HDPE, stabilné voči UV
robustný oceľový pozinkovaný rám
možnosť stohovania, priestorovo úsporné
veľkoplošná tabuľa pre popisky
zaplombované plniace a vypúšťacie otvory
s rámom z PE, dreva, ocele alebo s paletou s oceľovými lyžinami
plniaci otvor v DN 150 alebo DN 225
vypúšťací otvor DN 50 alebo DN 80

NOVINKA

od 362,-

Objem [l]

600

600

800

1000

1000

1000

1000

1000

1000

Farba

Priehľadná
verzia

Priehľadná
verzia

Priehľadná
verzia

Priehľadná
verzia

Priehľadná
verzia

Priehľadná
verzia

Priehľadná
verzia

Priehľadná
verzia

Priehľadná
verzia

Priehľadná látka/čierna
verzia
verzia

Vonkajšie rozmery D x Š [mm]

1200 x 800

1200 x 800

1200 x 1000

1200 x 1000

1200 x 1000

1200 x 1000

1200 x 1000

1200 x 1000

1200 x 1000

1200 x 1000 1200 x 1000

1000

1000

1000

1160

1160

1160

1160

1160

1160

1160

1160

DN 150

DN 225

DN 150

DN 150

DN 225

DN 150

DN 225

DN 150

DN 150

DN 225

DN 150

DN 50

DN 50

DN 80

DN 50

DN 50

Vonkajšia výška [mm]
Plniaci otvor

DN 50

DN 80

DN 50

DN 50

DN 50

DN 50

Verzia

Vypúšťací otvor

PE

PE

PE

Drevo

Composite

PE

Obj. č.

266-151-S0

266-152-S0

266-153-S0

266-154-S0

266-155-S0

266-156-S0

1000

1000

PE oceľová paleta oceľová paleta oceľová paleta
266-157-S0

266-158-S0

266-159-S0

266-160-S0

PE
266-161-S0

Cena € / ks

404,-

418,-

424,-

386,-

386,-

456,-

456,-

469,-

486,-

486,-

467,-

Cena € / ks od 4 ks

379,-

394,-

399,-

362,-

362,-

404,-

432,-

445,-

464,-

464,-

442,-

IBC kontajner na nebezpečné
materiály
NOVINKA

Objem [l]

s povolením UN 31HA1/Y/..
nádrž z HDPE, stabilné voči UV
robustný oceľový pozinkovaný rám
možnosť stohovania, priestorovo úsporné
veľkoplošná tabuľa pre popisky
zaplombované plniace a vypúšťacie otvory
s rámom z PE, dreva, alebo s paletou s oceľovými lyžinami
plniaci otvor v DN 150 alebo DN 225
vypúšťací otvor v DN 50 alebo DN 80

600

600

800

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

Farba

Priehľadná
verzia

Priehľadná
verzia

Priehľadná
verzia

Priehľadná
verzia

Priehľadná
verzia

Priehľadná
verzia

Priehľadná
verzia

Priehľadná
verzia

látka/čierna
verzia

látka/čierna
verzia

Vonkajšie rozmery D x Š [mm]

1200 x 800

1200 x 800

1200 x 1000

1200 x 1000

1200 x 1000

1200 x 1000

1200 x 1000

1200 x 1000

1200 x 1000

1200 x 1000

1000

1000

1000

1160

1160

1160

1160

1160

1160

1160

DN 150

DN 225

DN 150

DN 150

DN 225

DN 150

DN 225

DN 150

DN 150

DN 225

DN 50

DN 80

DN 50

DN 50

PE oceľová paleta

PE

PE

266-170-S0

266-171-S0

Vonkajšia výška [mm]
Plniaci otvor
Vypúšťací otvor

168

W
W
W
W
W
W
W
W
W

DN 50

DN 80

DN 50

DN 50

DN 50

DN 50

Verzia

PE

PE

PE

Composite

Composite

PE

Obj. č.

266-162-S0

266-163-S0

266-164-S0

266-165-S0

266-166-S0

266-167-S0

266-168-S0

266-169-S0

Cena € / ks

445,-

459,-

467,-

425,-

425,-

498,-

498,-

535,-

512,-

528,-

Cena € / ks od 4 ks

415,-

435,-

424,-

385,-

399,-

435,-

474,-

509,-

487,-

505,-

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: 1 týždeň

www.denios.sk

IBC nádrže z plastu

Vyhotovenie pre nebezpečné látky je schválené
na prepravu na cestách, železniciach a mori.

4

IBC nádrž na nebezpečný tovar vo verzii Ex
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W

s povolením UN 31HA1/Y/..
s antistatickým vonkajším povrchom - použiteľné vo výbušných zónach 1 a 2
uzemnenie obsahu cez armatúry
môže sa použiť na tovar s maximálnou hustotou 1,6
NOVINKA
nádrž z HDPE, stabilné voči UV
robustný oceľový pozinkovaný rám
možnosť stohovania pre úsporou priestoru
veľkoplošná tabuľa pre popisky
zaplombované plniace a vypúšťacie otvory
s rámom z PE, alebo s paletou s oceľovými lyžinami
S antistatickým vonkajším
plniaci otvor v DN 150 alebo DN 225
povrchom - použiteľné vo
výbušných zónach 1 a 2
vypúšťací otvor DN 50 alebo DN 80

Objem [l]
Vonkajšie rozmery D x Š [mm]
Vonkajšia výška [mm]
Plniaci otvor
Vypúšťací otvor

1000

1000

1000

1200 x 1000

1200 x 1000

1200 x 1000

1160

1160

1160

DN 150

DN 150

DN 225

DN 50

DN 50

DN 80

Verzia

PE

oceľová paleta

oceľová paleta

Obj. č.

266-175-S0

266-173-S0

266-174-S0

Cena € / ks

549,-

564,-

587,-

Cena € / ks od 4 ks

496,-

539,-

564,-

IBC nádrž na nebezpečný tovar vo verzii Ex
W
W
W
W
W
W
W
W
W

s plášťom z oceľového plechu - aby sa zabránilo elektrostatickému náboju
ocelové opláštenie nádrže zabráni vzniku elektrostatických výbojov
možnosti použitia v zónach s nebezpečenstvom výbuchu 1 a 2
s povolením UN 31HA1/Y/..
zvlášť odolný proti mechanickému a tepelnému zaťaženiu
robustný oceľový pozinkovaný rám
možnosť stohovania pre úsporou priestoru
veľkoplošná tabuľa pre popisky
zaplombované plniace a vypúšťacie otvory

NOVINKA

619,Obj. č. 266-172-S0

IBC nádrž na nebezpečný tovar
s guľovým ventilom
W
W
W
W
W
W

s vymeniteľným 2 '' - guľovým ventilom s tesnením Viton
s odplyňovacím ventilom v skrutkovom uzávere
s povolením UN 31HA1/Y/..
nádrž z HDPE, stabilné voči UV
robustný oceľový pozinkovaný rám
možnosť stohovania pre úsporou priestoru

Objem [l]
Vonkajšie rozmery D x Š [mm]
Vonkajšia výška [mm]
Plniaci otvor
Vypúšťací otvor

NOVINKA

1000

1000

1200 x 1000

1200 x 1000

1171

1171

DN 150

DN 225

DN 50

DN 50

Verzia

PE

PE

Obj. č.

267-852-S0

267-853-S0

Cena € / ks

528,-

528,-

Cena € / ks od 4 ks

505,-

505,-

Poradenstvo: 032 743 04 67

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: 1 týždeň
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IBC nádrže z ocele

IBC z ušľachtilej ocele
W povolené pre kvapalné nebezpečné látky obalovej skupiny II a III
W skladovanie vysokokvalitných pracovných látok alebo agresívnych chemikálií
W zber nebezpečných odpadov alebo zvyškov na ďalšiu likvidáciu
vhodné na aktívne a pasívne skladovanie ako nádrž na odber a zber
povolenie UN 31A/Y/..
nádoba je vyrobená z vysokokvalitnej ušľachtilej ocele (1.4301)
možnosť podjazdu dopravných vozíkov a tiež možnosť prepravy žeriavom a
stohovania
W horná časť vybavená otvorom DN 400 so skrutkovým vekom
W
W
W
W

(tesnenie z NBR) a 6 skrutkami s okom, bezpečnostným ventilom
(prednastavený na 0,4 bar) a odvetrávacím hrdlom
W v spodnej časti je namontovaný guľový ventil s uzatváracím viečkom z
ušľachtilej ocele na optimálne vyprázdnenie zvyškov
W k dispozícii aj vo verzii pre potraviny

Detailné zobrazenie: skrutkový uzáver
so 6 očkovými skrutkami.

NOVINKA

bezrámová konštrukcia robí nádrž
obzvlášť priestorovo úspornú a ľahkú

5-násobne stohovatelné vďaka stabilnej rámovej
konštrukcii z pozinkovanej ocele

Detailné zobrazenie: guľový kohút 2“ z
ušľachtilej ocele

IBC z ušľachtilej ocele
Objem [l]

1000

1000

1215 x 1015 x 1550

1150 x 1150 x 1160

214

160

Verzia

5-násobne stohovatelné

bezzbytkové vyprázdňovanie

Obj. č.

137-266-S0

257-240-S0

Vonkajšie rozmery D x Š x V [mm]
Hmotnosť [kg]

Cena € / ks
Obj. č. Bezpečnosť potravín
Cena € / ks

170

3.779,-

3.849,-

260-139-S0

260-140-S0

3.895,-

3.959,-

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: 3 - 4 týždne

Záchytné vane pre IBC z
ušľachtilej ocele
Pozri stranu

48

www.denios.sk

Oceľové sudy a príslušenstvo

Sudy z ocele, 60 a 200 litrov

4

NOVINKA

W s UN schválením
W s zátkou s závitom 3/4" a 2"
W vonkajšie lakovanie

Stavoznak typ FS, pre 60 a
200 litrové sudy s ¾“ otvorom,
vhodný napr. pre olej, nemrznúcu
zmes, naftu a vykurovací olej
Obj. č. 137-715-S0, € 45,50
Objem [l]

30,0

30,0

60,0

60,0

120,0

120,0

216,5

216,5

Ø x V (mm)

280 x 532

280 x 532

395 x 570

355 x 655

460 x 823

460 x 823

585 x 882

585 x 884

Závitové uzávery 1

3/4“

3/4“

3/4“

3/4“

3/4“

3/4“

3/4“

3/4“

Závitové uzávery 2

2“ TriSure

2“ TriSure

2“ BSP

2“ TriSure

2“ TriSure

2“ TriSure

2“ BSP

2“ TriSure

Vnútorný povrch
Povolenie UN

neopracovaný

lakovaná verzia

neopracovaný

lakovaná verzia

neopracovaný

lakovaná verzia

neopracovaný

lakovaná verzia

1A1/X1.2/250/…

1A1/X1.2/250/…

1A1/X1.6/250...

1A1/X1.2/250/...

1A1/Y1.2/100/…

1A1/Y1.2/100/…

1A1/X1.2/250/..

1A1/Y1.8/250/...

Obj. č.

266-144-S0

266-145-S0

122-851-S0

266-146-S0

266-147-S0

266-148-S0

117-976-S0

266-149-S0

Cena € / ks

52,-

62,-

76,-

85,-

90,-

109,-

92,-

119,-

Cena € / ks od 4 ks

50,-

59,-

72,50

81,-

85,-

104,-

87,-

113,-

Sudy s vekom z ocele, 60 až 212 litrov
W s UN schválením
W vonkajšie lakovanie

Objem [l]

60,0

60,0

120,0

120,0

212,0

212,0

212,0

212,0

Ø x V (mm)

375 x 615

398 x 575

453 x 830

453 x 830

610 x 880

610 x 880

610 x 880

610 x 880

Závitové uzávery 1

–

–

–

–

–

–

3/4“

3/4“

Závitové uzávery 2

–

–

–

–

–

–

2“ BSP

2“ BSP

Vnútorný povrch

neopracovaný

lakovaná verzia

neopracovaný

lakovaná verzia

neopracovaný

lakovaná verzia

neopracovaný

lakovaná verzia

Povolenie UN

1A2/X65/S/...

1A2/X100/S…

1A2/X170/S…

1A2/X170/S…

1A2/X420/S..

1A2/X420/S..

1A2/X420/S..

1A2/X420/

Povolenie UN

–

–

–

–

1A2/Y1.5/150/

1A2/Y1.5/150/

1A2/Y1.5/150/

1A2/Y1.5/150/

Obj. č.

266-150-S0

217-273-S0

187-202-S0

187-203-S0

174-026-S0

174-029-S0

174-028-S0

174-030-S0

Cena € / ks

64,-

89,-

85,50

92,-

109,-

122,-

122,-

128,-

Cena € / ks od 4 ks

61,-

83,50

82,-

87,50

104,-

116,-

115,-

122,-

Sudový klin z polyetylénu
(PE) - na šikmé postavenie
sudov pre optimálne
vyprázdňovanie

PRÍSLUŠENSTVO

193,Poradenstvo: 032 743 04 67

Stavoznak
zamedzujúci preliatiu sudov pre
2"- a 3/4" závity,
s transparentným
ochranným vekom

"Lievik z ušľachtilej
ocele pre sudy s
čapovacím otvorom,
2" Tri-Sure

Obj. č.
129-141-S0

42,-

Všetky položky s dopravou zdarma

Obj. č.
148-365-S0

Sudový podstavec DT 1 / 200, z ocele,
200/220 litrové sudy

78,50

Dodacia lehota: dodávka zo skladu

Obj. č.
148-431-S0

171

4

Sudy z plastu

Sudy s vekom z polyetylénu (PE)

Sudové zdvižky

Pozri stranu

224

WW s UN schválením
WW s upínacím prstencom ako ochrana proti rozsypaniu alebo znečisteniu obsahu
WW veľký otvor zjednodušuje plnenie.
WW z chemicky vysoko odolného a ekologického polyetylénu (PE)

Pákový uzáver na spoľahlivé
uzatvorenie veka

Objem [l]

30

30

30

60

60

120

220

220

Ø x V (mm)

312 x 520

312 x 520

312 x 520

400 x 620

400 x 620

500 x 790

590 x 978

590 x 978

bočné držadlá na
prenášanie

s odvzdušňovacím
ventilom

–

bočné držadlá na
prenášanie

s odvzdušňovacím
ventilom

s odvzdušňovacím
ventilom

–

s odvzdušňovacím
ventilom

1H2/X60/S...

1H2/X61/S...

–

1H2/X74/S/…

1H2/X88/S/…

1H2/X170/S/...

1H2/X318/S/...

1H2/X318/S/...

266-131-S0

266-132-S0

266-133-S0

266-134-S0

266-135-S0

266-136-S0

266-138-S0

266-139-S0

Cena € / ks

30,-

31,-

36,-

42,-

44,-

66,-

84,-

89,-

Cena € / ks od 4 ks

28,-

30,-

34,-

40,-

42,-

63,-

80,-

85,-

Verzia
Povolenie UN
Obj. č.

172

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: dodávka zo skladu

www.denios.sk

Sudy z plastu

Sudy so zátkami z polyetylénu (PE)

4

Vhodné pre Ex zóny 1 a 2 pre
výrobky skupín výbuchu
IIA a IIB,
Obj. č. 266-142-S0, € 110,-

W so skrutkovacími zátkami
W vyrobené z ekologického polyetylénu (PE)

PRÍSLUŠENSTVO

Pečatiace viečka 3/4“
(BJ = 25 kusov)
Obj. č. 174-151-S0
€ 17,80 / BJ

Pečatiace viečka 2“
(BJ = 25 kusov)
Obj. č. 174-149-S0
€ 17,80 / BJ

Objem [l]
Verzia
Ø x V (mm)
Závitové uzávery 1
Závitové uzávery 2

120

220

220

220

–

–

–

vodivý

493 x 745

581 x 935

581 x 935

581 x 935

S70x6 (2“ hrubý)

S70x6 (2“ hrubý)

S70x6 (2“ hrubý)

S70x6 (2“ hrubý)

3/4“

3/4“

S56x4 (2“ TriSure)

S56x4 (2“ TriSure)

1H1/Y1.9/200...

1H1/X1.3/250...

1H1/Y1.9/200...

1H1/Y1.6/200...

266-140-S0

266-141-S0

266-143-S0

266-142-S0

Cena € / ks

73,-

87,-

87,-

110,-

Cena € / ks od 4 ks

70,-

82,-

82,-

104,-

Povolenie UN
Obj. č.

Sudový tesniaci pás z polyuretánu (PU)
W ľahké a rýchle pripevnenie
W pre oceľové a plastové sudy
W odolné voči olejom a mnohým kyselinám a lúhom
W nylónový popruh (4 m dlhý) s praktickým
rýchloupínaním
W rozmer pása D x Š (mm): 300 x 180
W v praktickom prenosnom kufríku

248,-

Obj. č.
116-035-S0

Sudový tesniaci pás v praktickom prenosnom
kufríku, rozmery Š x H x V (mm):
380 x 300 x 90, Obj. č. 116-035-S0, € 248,-

Poradenstvo: 032 743 04 67

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: dodávka zo skladu
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4 Oceľové sudy a príslušenstvo

Sudové veko z PE
W efektívna ochrana obsahu suda
W Aretácia pod sudovým okrajom zaručí stabilitu.
W
W
W
W

vyrobená z ekologického polyetylénu (PE)
4 popruhy pre jednoduchú montáž a demontáž
priehľadné
1 BJ = 5 kusov

od 19,80 / ks

Sudové veko z PE
Vonkajší priemer [mm]
Miesto použitia
Balenie (BJ)
Obj. č. Priehľadná verzia
Cena € / BJ

378

500

581

60litrové sudy

120litrové sudy

200 litrové sudy

5 ks

5 ks

5 ks

257-250-S0

257-249-S0

257-248-S0

99,-

108,-

119,-

Sudové veko z PE v 3
veľkostiach pre sudy
s objemom 60, 120
alebo 200 litrov.

Bezpečnostný stáčací kryt

Veko na sud typ DF

bezpečnostné stáčacie veko účinne chráni pred znečistením
spoľahlivo zadržuje zvyškové objemy
pre 200-litrové oceľové sudy s zátkou
otvory pre zátku 3/4" a 2" - na použitie čerpadiel a/alebo
ukazovatele hladiny
W ryhovaná odkladacia plocha pre bezpečné umiestnenie stáčacích
nádob

W efektívna ochrana obsahu suda

W
W
W
W

Flexibilné veko (Ø 610 mm) z polyetylénu (PE) sa ukladá na sud a upevní sa
pod sudovou hranou. Tak chráni obsah suda aj pri silnom vetre napr. pred
lístím a inými nečistotami.

od 36,50

Veko na sud typ DF
Vonkajší priemer [mm]

Priemer: 610 mm, výška:
40 mm, Obj. č. 164-366-S0,
€ 112,-

600

Obj. č. látka/čierna verzia

129-137-S0

Obj. č. látka/červená verzia

181-980-S0

Obj. č. žltá verzia

181-981-S0

Obj. č. zelená verzia

181-982-S0

Cena € / ks

39,-

Cena € / ks od 10 ks

36,50

Sudové kryty
W pre 200-litrové sudy ako ochrana pred znečistením
W
W
W
W
W

vysokokvalitný tkanivový poklop s gumeným povlakom
vodotesný
umývateľný a preto sa ľahko čistí
priemer: 600 mm
balenie: 10 kusov
Sudové kryty

Balenie (BJ)

157-635-S0

Obj. č. Priehľadná verzia

157-638-S0

Cena € / BJ

174

Všetky položky s dopravou zdarma

10 ks

Obj. č. hnedá verzia

Dodacia lehota: dodávka zo skladu

129,-

www.denios.sk

Kanistre

Kanister na nebezpečné látky z ocele

4

NOVINKA

W UN schválenie na prepravu nebezpečných látok obalových skupín II a III
W
W
W
W

s vodoodolnými tesneniami a vnútorným lakovaním - bez vzniku hrdze a bez následnej kontaminácie obsahu
širší odvzdušňovací otvor na rýchle vyprázdnenie
patentovaný zaisťovací kolík a bajonetový uzáver na bezpečnú prepravu
voliteľne dodávané príslušenstvo: odtokový nátrubok s praktickým držiakom na jednoduché pripevnenie ku kanistru

Oceľová nádrž na palivo
ExploSafe, 20 litrov, so
systémom potlačenia výbuchu:
oplet z hliníka absorbuje teplo a
zabraňuje výbuchu.

Objem [l]

5

10

20

20

Verzia

–

–

–

ExploSafe

230 x 120 x 310

345 x 165 x 275

345 x 165 x 470

345 x 165 x 468

3A1/Y/250/...

3A1/Y/100/...

3A1/Y/100/...

3A1/Y/100/...

264-618-S0

218-954-S0

218-953-S0

264-617-S0

Cena € / ks

30,-

34,-

35,50

75,-

Cena € / ks od 10 ks

27,-

30,50

32,-

69,-

Vonkajšie rozmery D x Š x V [mm]
Povolenie UN
Obj. č.

Nádoba na palivo vyrobená z ocele so
skrutkovacím uzáverom

NOVINKA

W s vodoodolnými tesneniami a vnútorným lakovaním - bez
vzniku hrdze a bez následnej kontaminácii obsahu
W širší odvzdušňovací otvor na rýchle vyprázdnenie
W so skrutkovacím uzáverom
W UN schválenie na prepravu nebezpečných látok obalových
skupín II a III
W voliteľne dodávané príslušenstvo: odtokový nátrubok s
praktickým držiakom na jednoduché pripevnenie ku kanistru
W vo veku zabudovaný magnet

Objem [l]
Vonkajšie rozmery D x Š x V [mm]
Povolenie UN
Obj. č.

5

10

20

230 x 120 x 310

345 x 165 x 276

345 x 165 x 468

3A1/X/250/...

3A1/X/250/...

3A1/X/250/...

264-614-S0

264-615-S0

264-616-S0

33,-

40,-

44,-

29,50

36,-

39,90

Cena € / ks
Cena € / ks od 10 ks

PRÍSLUŠENSTVO

Bezpečnostné vypúšťacie hrdlo, pre 5
a 10 litrové kanistre so skrutkovacím
uzáverom, Obj. č. 264-626-S0, € 30,-

Poradenstvo: 032 743 04 67

Držiak na 20 litrové kanistre,
Obj. č. 264-620-S0, € 34,-

Vypúšťacie hrdlo
s bajonetovým uzáverom,
Obj. č. 218-955-S0, € 18,70

Všetky položky s dopravou zdarma

Vhodné príslušenstvo nájdete
v internetovom obchode!
denios.shop/sk-online

Dodacia lehota: dodávka zo skladu
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Nádoby s UN schválením

Transparentné plastové kanistre z polyetylénu (PE)
W
W
W
W

s UN schválením pre prepravu nebezpečných nákladov
z nezávadného voči potravinám a chemicky odolného polyetylénu (PE)
vrátane držadla
tvar prispôsobený na uloženie na palety a možnosť stohovania

od 9,-

Objem [l]
Vonkajšie rozmery D x Š x V [mm]
Povolenie UN

5

10

20

25

30

60

195 x 160 x 234

232 x 194 x 303

294 x 258 x 385

296 x 258 x 463

379 x 287 x 402

395 x 345 x 648
3H1/X1.9/250/..

3H1/X1.3/250/...

3H1/X1.9/250...

3H1/X1.9/250/..

3H1/X1.9/250/..

3H1/X1.9/250/..

Uzáver

DIN 51

DIN 51

DIN 61

DIN 61

DIN 61

DIN 71

Obj. č.

266-987-S0

266-988-S0

266-989-S0

266-990-S0

266-991-S0

266-992-S0

Cena € / ks

10,-

13,-

16,-

18,-

19,-

38,-

9,-

12,-

15,-

16,-

17,-

34,-

Cena € / ks od 5 ks

Plastové kanistre z polyetylénu (PE)
W
W
W
W

s povolením OSN pre prepravu nebezpečných nákladov
vybavené držadlom, skrutkovým viečkom a PE tesnením
tvar prispôsobený na uloženie na palety a možnosť stohovania
vyrobená z polyetylénu (PE)

Objem [l]
Vonkajšie rozmery D x Š x V [mm]
Povolenie UN

od 9,-

5

10

20

25

30

60

195 x 160 x 234

232 x 194 x 303

294 x 258 x 385

296 x 258 x 463

379 x 287 x 402

395 x 345 x 648
3H1/X1.9/250/..

3H1X1.3/250/…

3H1/X1.9/250...

3H1/X 1,9/250/…

3H1/X1.9/250/..

3H1/X1.9/250/..

Uzáver

DIN 51

DIN 51

DIN 61

DIN 61

DIN 61

DIN 71

Obj. č.

266-993-S0

266-994-S0

266-995-S0

266-996-S0

266-997-S0

266-998-S0

10,-

13,-

16,-

18,-

19,-

31,-

9,-

12,-

15,-

16,-

18,-

28,-

Cena € / ks
Cena € / ks od 5 ks

Kanister z polyetylénu (PE), s vypúšťacou rúrou
W UN schválenie na prepravu nebezpečných látok obalových skupín II a III
W výtokový nadstavec s odvzdušnenín
W výtokový nadstavec sa uschováva v kanistri a preto je zabezpečený proti
znečisteniam a strate
W uzatváracie viečko je zaistené proti strate fixačným pásikom
W vyrobené z nárazu odolného plastu

Objem [l]

20

Vonkajšie rozmery D x Š x V [mm]
Schválenie
Obj. č.

350 x 175 x 480
3H1/Y/150/....
228-637-S0

Cena € / ks

176

52,50

Všetky položky s dopravou zdarma

Výpustný nadstavec je spoľahlivo
uložený v kanistri

Dodacia lehota: dodávka zo skladu

www.denios.sk

Nádoby s UN schválením

4

Vodivé kanistre pre Ex oblasti vyrobené z polyetylénu (PE)
W s povolením UN
W pre Ex zóny 1 a 2 v prítomnosti plynov resp. výparov
rozpúšťadiel v skupine výbušnosti II A a II B
W tvar prispôsobený na uloženie na palety, možnosť stohovania

od 14,-

Objem [l]
Vonkajšie rozmery D x Š x V [mm]
Povolenie UN

6

12

20

194 x 164 x 311

232 x 192 x 376

290 x 245 x 399
3H1/Y1.9/150..

3H1/Y1.4/150/…

3H1/Y1.8/150..

Uzáver

DIN 61

DIN 61

DIN 61

Obj. č.

266-999-S0

267-000-S0

267-001-S0

Cena € / ks

15,-

26,-

31,-

Cena € / ks od 5 ks

14,-

23,-

28,-

Lieviky z ušľachtilej ocele

Kanister s vybíjacou schopnosťou z polyetylénu (PE)

W pre plastové kanistre s prevlečnou
maticou

W s UN schválením pre prepravu nebezpečných nákladov
W v elektricky vodivom prevedení

W ideálne riešenie pre dávkované plnenie
malých objemov kvapaliny
W nehrdzavejúce a odolné voči agresívnym
médiám
W so zabezpečením proti preplneniu
W vrátane veka a ocharny
prosti prešlahnutiu
plameňa

W vhodné pre horľavé kvapaliny
W použitie v zóne 0, 1, 2, 20, 21 a 22 je prípustné iba v prípade dodržania opatrení, ktoré zabránia
vzniku iskier v dôsledku elektrostatických výbojov, napr. uzemnenie nádob
W s rukoväťou, skrutkovým viečkom a miskovým tesnením PE
W vyrobená z ekologického polyetylénu
W tvar prispôsobený na uloženie na palety a možnosť
stohovania

od 31,50

od 196,Pre nádoby so závitom H51,
Obj. č. 187-010-S0, € 196,Pre nádoby so závitom H61,
Obj. č. 129-142-S0, € 195,Pre nádoby so závitom H71,
Obj. č. 137-515-S0, € 209,-

Kľúč krytu

10-litrový kanister v elektricky vodivom
prevedení, Obj. č. 148-430-S0
Objem [l]

Pozri stranu

211

Poradenstvo: 032 743 04 67

60-litrový kanister v elektricky vodivom
prevedení, Obj. č. 129-121-S0
10

30

60

Vonkajšie rozmery D x Š x V [mm]

235 x 195 x 345

375 x 270 x 425

396 x 332 x 630

Povolenie UN

3H1/Y1.6/200...

3H1/Y1.2/150...

3H1/Y1.2/150...

Uzáver

Č. 61 (60 mm)

Č. 71 (70 mm)

Č. 71 (70 mm)

Obj. č.

148-430-S0

129-120-S0

129-121-S0

Cena € / ks

34,50

40,50

68,-

Cena € / ks od 5 ks

31,50

36,50

61,50

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: dodávka zo skladu
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Bezpečnostné nádoby FALCON

OD DENIOSU - VŠETKO Z PRVEJ RUKY
W možnosť prispôsobenia Vašim požiadavkám
W vždy bezpečná manipulácia s agresívnymi a horľavými médiami
W všetko v osvedčenej kvalite DENIOS

Uzemňovací kábel
pre bezpečnosť pri
stáčaní

Od strany

203

Odpadkový kôš Oily
Waste Cans
Pozri stranu

389

Nájazdová ochrana

Získajte odborné poradenstvo
ohľadom Vášho individuálneho
riešenia od našich špecialistov.
Telefón: 032 743 04 67.

Pozri stranu

345

FALCON stáčacie kanvice LubriFlex
pre čistejšie a pohodlnejšie
dávkovanie

Olejové sorbenty a
DENSORB výrobky

Ponorná nádoba FALCON
na čistenie dielov

FALCON bezpečnostné nádoby
so stáčacím kohútikom

Rohožky pre
pracovisko

Pozri stranu

184-185
Bezpečne čistenie s
FALCON postrekovacími
vlhčiacimi kanvicami
Od strany

Pozri stranu

374

181

Regály na nebezpečné
látky
Od strany

68

178

a

Záchytné vane na malé
nádoby
Od strany

40

Všetky položky s dopravou zdarma

Bezpečnostná kanvica
FALCON z polyetylénu (PE)
Pozri stranu

183

Dodacia lehota: dodávka zo skladu

www.denios.sk

Bezpečnostné nádoby FALCON

FALCON kanvice pre presné dávkovanie

4

Bezpečnostná kanvica FALCON
z polyetylénu (PE)
Pozri stranu

W na bezpečné rozdelenie a jednoduché dávkovanie horľavých a agresívnych kvapalín

183

W s odskrutkoteľným jemným dávkovačom z ušľachtilej
ocele 1.4301 vrátane odvzdušnenia a chemicky
odolného tesnenia z PTFE
W optimálna ochrana pred vniknutím ohňa vďaka
integrovanej protiplameňovej zábrane
(snímateľná, napr. na čistenie)
W ergonomická úchytka pre bezpečnú
manipuláciu
W plastový ochranný prstenec
chráni pevné teleso konvy pred
poškodeniami
W vrátane bezpečnostných nálepiek s
viacjazyčným textom na označovanie
obsahu podľa GHS

FALCON skladovacie a prepravné kanvice
W na bezpečné skladovanie horľavých a agresívnych kvapalín
W tiež vhodné na vnútropodnikovú prepravu
W skrutkové viečko (zaistené proti strate) s
pretlakovým ventilom a chemicky odolným
tesnením z PTFE
W optimálna ochrana pred vniknutím ohňa vďaka
integrovanej protiplameňovej zábrane
(snímateľná, napr. na čistenie)
W ergonomická úchytka pre bezpečnú
manipuláciu
W plastový ochranný prstenec chráni
pevné teleso kanvy pred poškodeniami
W vrátane bezpečnostných nálepiek s
viacjazyčným textom na označovanie
obsahu

Materiál

Oceľ

Objem

Ušľachtilá oceľ

1l

2l

5l

1l

2l

5l

Prepravná kanvica so skrutkovým viečkom
Ø x V (mm)
Obj. č.

132 x 181

158 x 226

178 x 336

132 x 181

158 x 226

178 x 336

187-522-S0

187-523-S0

187-524-S0

203-965-S0

203-966-S0

203-967-S0

64,50

75,50

88,50

142,-

157,-

179,-

Cena € / ks
Plniaca kanvica s kohútikom na jemné dávkovanie
Ø x V (mm)
Obj. č.

132 x 215

158 x 260

178 x 370

132 x 215

158 x 260

178 x 370

188-951-S0

188-952-S0

188-953-S0

204-058-S0

204-059-S0

204-060-S0

88,50

109,-

122,-

169,-

178,-

199,-

Cena € / ks

PRÍSLUŠENSTVO
Uzatváracia bariéra, Ø 400 mm, na
ochranu proti unikajúcej kvapaline,
napr. pri stáčaní na pracovných
stoloch, laboratórnych stoloch a
pod.
Príslušenstvo
Obj. č.
Cena € / ks

Poradenstvo: 032 743 04 67

Lievik, oceľ pozinkovaná, pre
FALCON bezpečnostnú nádobu

Lievik z ocele pozinkovaný Lievik z ušľachtilej ocele
pre bezpečnostnú nádobu pre bezpečnostnú nádobu

Jemný dávkovací kohút z
nerezu s odvzdušnením

Uzatváracia bariéra,
priemer 400 mm

kohút na jemné
dávkovanie z nerezu

187-536-S0

187-534-S0

130-516-S0

256-581-S0

34,-

74,-

198,-

52,-

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: dodávka zo skladu

179

4

Bezpečnostné nádoby FALCON

W
W
W
W
W
W

pre horľavé a agresívne látky
veľký otvor (cca. 43,5 mm ) so skrutkovacím uzáverom z hliníka
tesnenia z NBR
pohodlné úchytky na nosenie
obzvlášť stabilné a priestorovo úsporné prevedenie
vr. označovacích nálepiek s výstražnými symbolmi a pokynmi

FALCON bezpečnostný skladovací a prepravný
kanister
W UN schválenie na prepravu kvapalných látok obalových skupín I, II
a III (UN 3A1/X/250/...)
W vzduchový ventil pre rovnomerné a rýchle vyprázdňovanie
W štandardne s ohybnou rúrou na výtok z plastu (Ø cca. 20 mm)
W vypúšťací nástavec je chránený pred kontamináciou

od 55,60

Môžete tak bezpečne stáčať a prepravovať malé množstvo horľavých a agresívnych
kvapalín.

DENIOS Varioform mimoriadne savá absorpčná
netkaná textília v rôznych
prevedeniach, ktorá sa dá
použiť aj ako utierka
Pozri stranu

253

FALCON bezpečnostný skladovací a prepravný kanister
Materiál

Oceľ

Objem [l]
Vonkajšie rozmery D x Š x V [mm]
Obj. č.
Cena € / ks

180

Ušľachtilá oceľ

10

20

10

20

340 x 170 x 280

340 x 170 x 470

340 x 170 x 280

340 x 170 x 470

235-307-S0

235-308-S0

180-687-S0

180-688-S0

55,60

70,50

143,-

186,-

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: dodávka zo skladu

www.denios.sk

Bezpečnostné nádoby FALCON

Všetky nádoby sú dodávané s
viacjazyčným bezpečnostným
štítkom pre označenie
obsahu so značkami
nebezpečenstva podľa GHS

4

PRÍSLUŠENSTVO
kennzeichnen.
auf Sicherheitsaufkleber aufbringen. Daten eintragen. Sicherheitsaufkleber gut sichtbar auf den Behälter kleben.

You are required by law to label your hazardous materials.
Remove the appropriate Hazard Symbol from the list above and
apply it to safety label. Fill in the necessary information. Apply the
label in a clearly visible location to the container.

Vous êtes légalement obligé de marquer vos substances
dangereuses. Décollez le pictogramme substances dangereuses
dans la rangée supérieure et collez-le sur l‘autocollant de sécurité.
Complétez les données. Apposez l‘autocollant de sécurité à un
endroit bien visible du récipient.

Es obligatorio por normativa etiquetar correctamente los
recipientes. Escoge el pictograma de riesgo adecuado de la
lista superior y pégalo en la etiqueta de seguridad. Completa la
información necesaria. Pega la pegatina en una ubicación visible
del recipiente.

Inhalt / Contents / Contenu / Contenido:

Sicherheitshinweise / Warnings /
Consignes de sécurité / Consejos de seguridad:

Menge / Volume / Quantité / Volumen:

www.falcon-safe.com

Lievik z ušľachtilej ocele so skoseným
rúrkovým hrdlom
Obj. č.
129-113-S0

87,-

FALCON bezpečnostné kanistre so
stáčacím kohútikom
W stáčací kohútik z ušľachtilej ocele
W vzduchový ventil pre rovnomerné a presné plnenie
W stáčací kohútik s pohodlnou ovládacou pákou
umožňuje plnenie aj malých nádob
W možnosť skladovať s namontovaným stáčacím
kohútikom napr. v regáli

exaktné stáčanie
pomocou
odvzdušňovacieho
ventilu

od 96,-

možné je skladovanie i s primontovaným stáčacím
kohútom, nádoba sa zmestí do každého regála

Uzemňovací kábel pre
bezpečnosť pri stáčaní
Pozri stranu

203

FALCON bezpečnostné kanistre so stáčacím kohútikom
Materiál
Objem [l]
Vonkajšie rozmery D x Š x V [mm]
Obj. č.
Cena € / ks

Poradenstvo: 032 743 04 67

Oceľ

Ušľachtilá oceľ

10

20

10

20

445 x 170 x 280

445 x 170 x 470

445 x 170 x 280

445 x 170 x 470

242-250-S0

242-251-S0

242-252-S0

242-253-S0

96,-

117,-

188,-

235,-

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: dodávka zo skladu

181

4

Bezpečnostné nádoby FALCON

W
W
W
W
W
W

pre horľavé a agresívne kvapaliny
priestorovo úsporný tvar s najvyššou stabilitou
pohodlná úchytka na nosenie s veľkorysou zapustenou úchytkou
tesnenia z NBR
vr. označovacích nálepiek s výstražnými symbolmi a pokynmi
ochrana pred poškodením vďaka ochrannému prstencu po obvode

kennzeichnen.
auf Sicherheitsaufkleber aufbringen. Daten eintragen. Sicherheitsaufkleber gut sichtbar auf den Behälter kleben.

You are required by law to label your hazardous materials.
Remove the appropriate Hazard Symbol from the list above and
apply it to safety label. Fill in the necessary information. Apply the
label in a clearly visible location to the container.

Vous êtes légalement obligé de marquer vos substances
dangereuses. Décollez le pictogramme substances dangereuses
dans la rangée supérieure et collez-le sur l‘autocollant de sécurité.
Complétez les données. Apposez l‘autocollant de sécurité à un
endroit bien visible du récipient.

Es obligatorio por normativa etiquetar correctamente los
recipientes. Escoge el pictograma de riesgo adecuado de la
lista superior y pégalo en la etiqueta de seguridad. Completa la
información necesaria. Pega la pegatina en una ubicación visible
del recipiente.

Inhalt / Contents / Contenu / Contenido:

Sicherheitshinweise / Warnings /
Consignes de sécurité / Consejos de seguridad:

Všetky nádoby sú dodávané s
viacjazyčným bezpečnostným
štítkom pre označenie obsahu so
značkami nebezpečenstva podľa
GHS

Menge / Volume / Quantité / Volumen:

www.falcon-safe.com

FALCON bezpečnostná skladovacia a prepravná nádoba
W UN schválenie na prepravu kvapalných látok obalových skupín I, II a III (UN 3A1/X/250/...)
W vetrací ventil pre rovnomerné a rýchle vyprázdňovanie
W otvor Ø cca. 35 mm s ergonomickým uzatváracím krytom z hliníka

Oceľ, 5 litrov

Ušľachtilá oceľ, 10 litrov

Oceľ, 20 litrov

FALCON bezpečnostná nádoba s
kohútom pre jemné dávkovanie
Nádoby s ventilom na presné
dávkovanie sú sériovo
vybavené protiplameňovou
zábranou

W kohút na jemné dávkovanie z ušľachtilej ocele
W automatické vetranie pri prevádzke kohútika na
jemné dávkovanie pre presné dávkovanie
W kohút na jemné dávkovanie s pohodlnou
ovládacou pákou umožňuje plnenie aj cez malé
otvory
W štandardná protiplamenná zábrana zabraňuje
prenikaniu plameňov a tým chráni obsah
nádoby

Ušľachtilá oceľ, 5 litrov

Oceľ, 10 litrov

Ušľachtilá oceľ, 20 litrov

Materiál

Oceľ

Objem [l]

5

Ušľachtilá oceľ
10

20

5

10

20

408 x 244 x 114

408 x 244 x 186

508 x 308 x 216

408 x 244 x 114

408 x 244 x 186

508 x 308 x 216

235-289-S0

235-290-S0

235-292-S0

235-293-S0

235-296-S0

235-297-S0

75,-

79,-

91,50

168,-

182,-

193,-

428 x 244 x 169

428 x 244 x 241

528 x 308 x 271

428 x 244 x 169

428 x 244 x 241

528 x 308 x 271

235-301-S0

235-302-S0

235-303-S0

235-304-S0

235-305-S0

235-306-S0

109,-

116,-

126,-

205,-

217,-

229,-

FALCON bezpečnostná skladovacia a prepravná nádoba s povolením UN
Vonkajšie rozmery D x Š x V [mm]
Obj. č.
Cena € / ks

FALCON bezpečnostná nádoba s kohútom pre jemné dávkovanie
Vonkajšie rozmery D x Š x V [mm]
Obj. č.
Cena € / ks

182

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: dodávka zo skladu

www.denios.sk

Bezpečnostné nádoby FALCON

4

Skladovacie a prepravné nádoby FALCON vyrobené z HDPE
bezpečné skladovanie kvapalín, napr. kyselín alebo lúhov
vhodné na vnútropodnikovú prepravu
odolný a chemicky odolný HDPE obal
uzáver na závit z nehrdzavejúcej ocele 1.4301 s PTFE tesnením odolným voči
chemikáliám
W ergonomická úchytka pre bezpečnú manipuláciu
W vrátane bezpečnostných nálepiek s viacjazyčným textom na označovanie obsahu
podľa GHS
W
W
W
W

uzáver na závit z nehrdzavejúcej
ocele 1.4301 s PTFE tesnením
odolným voči chemikáliám

NOVINKA
odolný a chemicky odolný HDPE obal

od 55,Kanvice na presné dávkovanie FALCON
vyrobené z HDPE
W bezpečné plnenie a dávkovanie kvapalín, napr. kyselín alebo lúhov
W odolný a chemicky odolný HDPE obal
W s odskrutkoteľným jemným dávkovačom z ušľachtilej ocele 1.4301
vrátane odvzdušnenia a chemicky odolného tesnenia z PTFE
W ergonomická úchytka pre bezpečnú manipuláciu
W vrátane bezpečnostných nálepiek s viacjazyčným textom na
označovanie obsahu podľa GHS
Vaňa pre malé nádoby proline vyrobená z polyetylénu
(PE)

dávkovací otvor pre presné dávkovanie
s odvzdušnením z ušľachtilej ocele
na stáčanie podľa dávkovací otvor
potrieb, aj do malých otvorov
pohodlná ovládacia páka
PTFE tesnenie mimoriadne odolné voči
chemikáliám

Ergonomicky tvarovaná
rukoväť
pre bezpečnú manipuláciu pri stáčaní,
skladovaní a preprave
stabilné vyhotovenie

NOVINKA

od 85,-

Pozri stranu

39

odolný a chemicky odolný HDPE obal

FALCON bezpečnostné
kanvice
Pozri stranu

179

Objem

1,0

2,0

100 x 150 x 200

100 x 150 x 280

263-211-S0

263-212-S0

55,-

65,-

100 x 150 x 230

100 x 150 x 310

263-213-S0

263-214-S0

85,-

95,-

Prepravná kanvica so skrutkovým viečkom
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)
Obj. č.
Cena € / ks
Plniaca kanvica s kohútom na jemné dávkovanie
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)
Obj. č.
Cena € / ks

Poradenstvo: 032 743 04 67

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: dodávka zo skladu

183

4

Stáčacie kanvice FALCON LubriFlex

Stáčacie kanvice FALCON Lubriflex
bezpečné, čisté a komfortné dávkovanie kvapalín v prevádzke
chemicky vysoko odolná, UV stabilná nádoba
so stabilnou rukoväťou pre manipuláciu
vrátane 2 výpustí na závit v rôznych veľkostiach, 18 výstražných samolepiek v 9 signálnych farbách a 1 sada viacjazyčných
bezpečnostných nálepiek pre označenie obsahu dľa GHS
W v ponuke s objemom: 2, 5 alebo 10 litrov

W
W
W
W

s dlhou a krátkou výpusťou k
priskrutkovaniu výpusťou

ergonomické madlo s integrovaným odvzdušňovacím
ventilom

farebný popisovateľný štítok k označeniu látky,
ktorá je v nádobe

kennzeichnen.
auf Sicherheitsaufkleber aufbringen. Daten eintragen. Sicherheitsaufkleber gut sichtbar auf den Behälter kleben.

You are required by law to label your hazardous materials.
Remove the appropriate Hazard Symbol from the list above and
apply it to safety label. Fill in the necessary information. Apply the
label in a clearly visible location to the container.

Vous êtes légalement obligé de marquer vos substances
dangereuses. Décollez le pictogramme substances dangereuses
dans la rangée supérieure et collez-le sur l‘autocollant de sécurité.
Complétez les données. Apposez l‘autocollant de sécurité à un
endroit bien visible du récipient.

Es obligatorio por normativa etiquetar correctamente los
recipientes. Escoge el pictograma de riesgo adecuado de la
lista superior y pégalo en la etiqueta de seguridad. Completa la
información necesaria. Pega la pegatina en una ubicación visible
del recipiente.

Inhalt / Contents / Contenu / Contenido:

Všetky nádoby sú dodávané s
viacjazyčným bezpečnostným štítkom
pre označenie obsahu so značkami
nebezpečenstva podľa GHS

so stupnicou pre kontrolu
stavu naplnenia

Sicherheitshinweise / Warnings /
Consignes de sécurité / Consejos de seguridad:

Menge / Volume / Quantité / Volumen:

www.falcon-safe.com

184

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: dodávka zo skladu

www.denios.sk

Stáčacie kanvice FALCON LubriFlex

4

od 93,-

FALCON stáčacia konvica LubriFlex, objem 10, 5 a 2 litre ku každej konvici 18 popisných lepiacich fólií

FALCON stáčacie konvice LubriFlex s veľkým otvorom pre pohodlné a bezpečné stáčanie

Objem [l]
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)

2

5

10

140 x 413 x 316

173 x 413 x 416

260 x 413 x 523

Obj. č.

243-460-S0

243-461-S0

243-462-S0

Cena € / ks

98,-

109,-

138,-

Cena € / ks od 10 ks

93,-

105,-

132,-

Poradenstvo: 032 743 04 67

FALCON stáčacia konvica LubriFlex s dlhou výpusťou - vďaka tomu je zaistené bezpečné
a čisté stáčanie i na ťažko prístupných miestach

Záchytné vane na malé nádoby
Od strany

40

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: dodávka zo skladu

185

4

Prepravné nádoby na nebezpečné látky

Hasiace prostriedky PyroBubbles® pre tuhé a kvapalné horľavé látky
Výrobok PyroBubbles® je hasiaca látka pozitívne testovaná MPA Dresden podľa DIN EN 3-7 pre tuhé a kvapalné horľavé látky (požiarne
triedy A, B, D a F) Expandovaný sklenený granulát je zaradený do triedy stavebných materiálov A1 (DIN 4102). Produkt je veľmi ľahký a je
ideálny ako inertné plnivo.
PyroBubbles® sú odolné voči teplotám až do cca 1050 ° C. Dokonca aj po hasení požiaru sa hasiace granule môžu obnoviť jednoduchým
absorbovaním a veľká väčšina sa môže znova použiť. Hasiace činidlo PyroBubbles® sa môže výborne používať aj v oblasti preventívnej
protipožiarnej ochrany, najmä pri vypĺňaní dutín, káblových žľabov a inštalačných šácht (vodorovných a zvislých) ako sypkých materiálov.

W Ideálne na skladovanie a prepravu lítium-iónových batérií
(UN 3480, UN 3090) pozostávajú hlavne z oxidu kremičitého
s priemernou veľkosťou zrna 0,5 až 5 mm.
W
W
W
W

nehorľavý materiál (A1, DIN 4101, EN 13501)
100% ekologické
absorbujú elektrolyty (testované na BAM)
nízka tepelná vodivosť a elektrická izolácia

W
W
W
W

asi 8-10 krát ľahší ako piesok (asi 230 kg / m³)
špecifická tepelná kapacita iba 0,7 KJ / (kg k), pórovitosť 85%
tlmí vibrácie
plávajú na povrchu tekutín a sú zvlášť vhodné hasenie požiarov kvapalín
bez ohľadu na polaritu

Vysoko výkonné lítium-iónové batérie sú hnacou silou
modernej elektromobility. Lítiové batérie sú nebezpečným
tovarom a je s nimi potrebné manipulovať so zvýšenou
opatrnosťou. Lítiové batérie sú klasiﬁkované v ADR a RID
ako nebezpečný tovar triedy 9 (rôzne nebezpečné látky a
predmety).
S oceľovými a plastovými nádobami je výplňový materiál
PyroBubbles bezpečne uskladnený a je zaručená bezpečná
preprava materiálu.
Výplňový materiál PyroBubbles® v spojení s boxami z nehrdzavejúcej
ocele s UN schválením je systém určený na bezpečnú manipuláciu a
prepravu lítium-iónových batérií.

186

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: 1 týždeň

www.denios.sk

Prepravné nádoby na nebezpečné látky

4

Nerezový systém so schválením UN na prepravu poškodených
Li-iónových batérií, alebo batérií, ktoré sa nemôžu prepravovať z
bezpečnostných dôvodov
bezpečnostný systém na skladovanie a prepravu poškodených líthium-ionových batérií

inside!

5.420,-

Ešte viac nájdete v našom
internetovom obchode!

Obj. č. 261-759-S0

denios.shop/sk-online

Teploty vonkajších stien zostávajú hlboko
pod 100 ° C i pri termickej reakcii

PROFI VYBAVENIE

Praktické ovládanie a bezpečnosť zaisťujú
prepravné proﬁlové vyhĺbenia, tlakové ventily a
upínacie uzávery
Typ

S-Box X1

S-Box X2

M-Box X1

M-Box X2

XXL Box

4 papierových vreciek PBPremium

6 papierových vreciek PBPremium

10 papierových vreciek PBPremium

16 papierových vreciek PBPremium

50 papierových vreciek PBPremium

Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)

799 x 599 x 734

799 x 599 x 1114

1199 x 799 x 792

1199 x 799 x 1252

2500 x 1484 x 1029

Vnútorné rozmery Š x H x V [mm]

676 x 476 x 580

676 x 476 x 960

1076 x 676 x 640

1076 x 676 x 1100

2376 x 1356 x 808

66

110

155

360

400

160

240

350

630

1212

Vybavenie

maximálne zaťaženie nebezpečného tovaru [kg]
maximálna hrubá hmotnosť [kg]
Objem [l]
Obj. č.
Cena € / ks

Poradenstvo: 032 743 04 67

187

309

466

800

2603

261-759-S0

261-760-S0

261-761-S0

261-762-S0

261-763-S0

5.420,-

5.890,-

6.950,-

7.550,-

18.200,-

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: na vyžiadanie

187

4

Prepravné nádoby na nebezpečné látky

Plastový systém so schválením UN na prepravu poškodených Li-iónových batérií.
bezpečnostný systém na skladovanie a prepravu lítium-iónových batérií ( poškodených, použitých, nových, preprava na recykláciu)

Prepravná nádoba naplnená PyroBubbles® v 700 ml PE vrecku

od 179,Všetky boxy sú dodávané
s PyroBubbles

Typ
Vybavenie

XS-BOX 1 Basic

XS-BOX 2 Basic

S-BOX 1 Basic

S-BOX 2 Basic

24 vankúšov PE PB-Pure

30 vankúšov PE PB-Pure

62 vankúšov PE PB-Pure

100 vankúšov PE PB-Pure

Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)

400 x 300 x 235

400 x 300 x 285

600 x 400 x 295

600 x 400 x 441

Vnútorné rozmery Š x H x V [mm]

360 x 260 x 195

360 x 260 x 245

556 x 356 x 276

556 x 356 x 422

maximálne zaťaženie nebezpečného tovaru [kg]
maximálna hrubá hmotnosť [kg]
Objem [l]
Obj. č.
Cena € / ks

9

8

33

28

13

13

45

45

18

23

56

84

261-764-S0

261-766-S0

261-768-S0

261-770-S0

179,-

194,-

379,-

465,-

Prepravný box s kovovým košom, PyroBubbles® v papierovom vrecku

Vyhotovený na mieru práškovo lakovaný, kovový kôš zaisťuje
vzdialenosť 3 cm od vnútorného okraja prepravného boxu.
Batérie sa dajú ľahko vybrať pomocou koša.
Typ
Vybavenie

S-BOX 2 Advanced

XS-BOX Advanced

XS-BOX 2 Advanced

Kovový kôš, 1 papierové vrecko
PB-Pure

Kovový kôš, 2 papierové vrecká
PB-Pure

Kovový kôš, 1 papierové vrecko
PB-Pure

Kovový kôš, 1 papierové vrecko
PB-Pure

Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)

600 x 400 x 295

600 x 400 x 441

400 x 300 x 235

400 x 300 x 285

Vnútorné rozmery Š x H x V [mm]

492 x 292 x 196

492 x 292 x 341

298 x 198 x 135

297 x 195 x 190

maximálne zaťaženie nebezpečného tovaru [kg]

30

24

7

6

maximálna hrubá hmotnosť [kg]

45

45

13

13

Objem [l]
Obj. č.
Cena € / ks

188

S-BOX 1 Advanced každý 12,5 kg

28

49

8

11

261-769-S0

261-771-S0

261-765-S0

261-767-S0

515,-

639,-

279,-

285,-

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: 1 týždeň

www.denios.sk

Prepravné nádoby na nebezpečné látky

4

Veľký prepravný box s kovovým košom,
PyroBubbles® v samostatných papierových vreckách
INOVÁCIA

2.430,Obj. č. 261-772-S0

Ďalšie informácie nájdete v obchode!
www.denios.sk/shop

Typ

M-BOX Advanced

Vybavenie

Kovový kôš, 12 papierových vreciek PB-Pure

Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)

1230 x 1030 x 835

Vnútorné rozmery Š x H x V [mm]

966 x 766 x 404

maximálne zaťaženie nebezpečného tovaru [kg]

292

maximálna hrubá hmotnosť [kg]

456
299

Objem [l]

261-772-S0

Obj. č.

2.430,-

Cena € / ks

Hasiace prostriedky PyroBubbles® pre tuhé a kvapalné horľavé látky
PyroBubbles® sú neutrálne a bezpečné pre potraviny. Obsahujú veľmi málo zložiek rozpustných vo vode. Hodnota ph sa pohybuje medzi 7
a 9 (prípustné limitné hodnoty 6,5 - 9,5). Táto hodnota zodpovedá mydlovému roztoku pre bežné umývanie rúk, a preto by sa mala označovať
ako neutrálna. Rozpustné soli menia vlastnosti vody - hodnota je ale výrazne nižšia ako obsah minerálov v pitnej vode.Vodivosť < 150 μS/cm
(schválená hodnota u pitnej vody 1500 μS/cm).

Tu nájdete hasiaci
prostriedok
PyroBubbles® vhodný
do prepravných nádob

Papierové vrece, 12,5 kg

Praktické balenie z PE (700 ml)

Obsah

12,5 kg vrece Pure

12,5 kg vrece Premium

50 ks vankúšov a 700 ml Pure

250 kg Big Bag Pure

250 kg Big Bag Premium

Obj. č.

261-773-S0

265-741-S0

265-740-S0

261-774-S0

265-742-S0

90,-

109,-

169,-

729,-

1.189,-

Cena € / ks

Poradenstvo: 032 743 04 67

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: 1 týždeň
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Prepravné nádoby na nebezpečné látky

Zberná a prepravná nádoba na nebezpečné
látky
pre nebezpečné pevné náklady obalových skupín II alebo III
W vhodné napr. pre použité čistiace handry, sorbenty olejov a chemikálií,
granulát atď.
W pevná nádrž z polyetylénu s vekom
W vzduchotesný uzáver vďaka obvodovým tesneniam z polyuretánu a pevným
strmeňovým uzáverám so zaisťovacou závlačkou
W jednoduchá preprava vďaka gumeným kolieskam s guľovými ložiskami a
ergonomickou posuvnou rukoväťou
W stohovateľná v 2 vrstvách
W s povolením UN č. 1H2W/Y.../S.../../BAM...

Objem [l]
Vonkajšie rozmery D x Š x V [mm]
Povolenie UN

od 192,-

Obj. č.

170

250

600 x 400 x 880

600 x 600 x 890

1H2W/Y100/S/..

1H2W/Y120/S/..

151-338-S0

145-427-S0

192,-

242,-

Cena € / ks

Transportná nádoba, s objemom 170 alebo 250 litrov.

Prepravná nádoba na nebezpečné látky
odskúšané prevedenie a schválené pre prepravu nebezpečného nákladu obalových skupín I, II a III
W s dvoma nosnými sponami odolnými proti roztrhnutiu, ktoré sa umiestňujú postranne
W nádoby s povolením UN sú okrem iného v zhode požiadavkami na cestnú (GGVS), železničnú (GGV) a námornú (GGV) prepravu nebezpečného nákladu
W povolenie UN č. 4H2 / X.. / S...BAM8421
W s penovou vložkou vyrobenou z polypropylénu (PP) vo veku a na spodku

od 124,-

Sťahovacie uzávery a pásy z textilných
vlákien odolné voči roztrhnutiu zaisťujú, aby
boli nádoby riadne uzavreté počas prepravy.

Prepravná nádoba na nebezpečné látky
Vonkajšie rozmery D x Š x V [mm]
Objem [l]

26

47

55

75

117-928-S0

117-930-S0

117-931-S0

117-932-S0

Cena € / ks

132,-

136,-

148,-

162,-

Cena € / ks od 5 ks

124,-

129,-

142,-

153,-

Obj. č.

190

Všetky položky s dopravou zdarma

400 x 300 x 338 600 x 400 x 293 600 x 400 x 340 600 x 400 x 440

Dodacia lehota: dodávka zo skladu

www.denios.sk

Prepravné nádoby na nebezpečné látky

Plastové vedro s vekom

4

Vodivé plastové vedro

od 7,40 / ks

s povolením UN
elektricky vodivý

s povolením UN
povolené z hľadiska potravinárskej bezpečnosti
pohodlný otvárací strmeň

W z odolného polypropylénu
W s kovovým strmeňom

W vrátane nosného strmeňa
W kužeľovitý tvar - stohovateľné do seba

Verzia

schválená i do potravinárstva

Objem [l]
Ø x V (mm)
Povolenie UN

11,0

11,0

237 x 208

293 x 245

268 x 268

1H2/Y7/S/..

1H2/Y12/S/..

1H2/Y12/S/

10 ks

10 ks

5 ks

251-246-S0

251-248-S0

251-297-S0

74,-

146,-

154,-

Balenie (BJ)
Obj. č.

elektricky vodivý

5,5

Cena € / BJ

Plastová nádoba

Vodivá plastová nádoba

s povolením UN
povolené z hľadiska potravinárskej bezpečnosti

s povolením UN
elektricky vodivý

W s ergonomicky tvarovanou rukoväťou
W z odolného polypropylénu

W s ergonomicky tvarovanou rukoväťou
W z odolného polypropylénu

Verzia

schválená i do potravinárstva

Objem [l]
Ø x V (mm)
Povolenie UN
Obj. č.

elektricky vodivý

30,0

30,0

379 x 397

379 x 397

1H2/Y45/S/..

1H2/Y37(Z45)/S/..

251-255-S0

251-298-S0

27,-

58,50

Cena € / ks

Nádoba na nebezpečné látky na viacnásobné použitie
pre bezpečnú prepravu nebezpečných látok, napríklad farieb,
plechoviek od sprejov atď. UN schválenie pre obalové skupiny II a III
W s nasadzovacím vekom a pevne
namontovanými praktickými kovovými
upínacími uzávermi
W stohovateľné
W z odolného polypropylénu
W farba: purpurová červená

od 67,Viacúčelová nádoba na prepravu
nebezpečných materiálov z purpurového
polypropylénu v 5 veľkostiach.

Transportná nádoba pre nebezpečné látky
s poklopom a praktickým clip uzáverom.
Nádoba na nebezpečné látky na viacnásobné použitie
Vonkajšie rozmery
D x Š x V [mm]

410 x 310 x 238 410 x 310 x 338 610 x 410 x 238 610 x 410 x 338 610 x 410 x 438

Objem [l]

18

27

38

58

74

174-006-S0

174-007-S0

174-008-S0

174-009-S0

174-010-S0

Cena € / ks

72,-

77,50

84,-

89,-

99,-

Cena € / ks od 5 ks

67,-

74,-

79,50

85,-

95,-

Obj. č.

Poradenstvo: 032 743 04 67

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: dodávka zo skladu
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Ručné čerpadlá pre horľavé médiá

Sudové čerpadlá z ušľachtilej ocele
Sudové čerpadlo s vypúšťacím
oblúkom, Obj. č. 117-592-S0.
Sudové čerpadlo s hadicou a guľovým
kohútikom, ponorná hĺbka 910 mm,
Obj. č. 117-664-S0.

od 307,-

W ideálne sa hodí na čerpanie horľavých kvapalín
W odskúšané vo výbušnom prostredí a vhodné pre IIA T4, zóna 0
W optimálne vyprázdnenie sudov vďaka umiestnenému spätnému ventilu
zospodu
W ponorná rúra Ø 32 mm
W nie je vhodné pre acetón
W vrátane sudového závitu z poniklovanej mosadze pre vnútorný oceľový
jemný závit 2" (plynotesná skrutková zátka sa dodáva na prianie)

Sudové čerpadlá z ušľachtilej ocele
Hĺbka ponorenia [mm]

570

910

Čerpací výkon na každý zdvih [l]

0,35

0,50

117-592-S0

117-594-S0

307,-

334,-

Prevedenie: Vypúšťací oblúk
Obj. č.
Cena € / ks

Prevedenie: PTFE hadica 1,2 m, elektricky vodivá, uzatvárateľný guľový kohútik
Obj. č.

117-663-S0

117-664-S0

479,-

522,-

Cena € / ks

V prípade horľavých látok dbajte na požadované odvádzanie elektrostatického výboja (napr. pomocou antistatickej súpravy)!

Antistatická súprava
v prenosnom kufríku

PRÍSLUŠENSTVO

Sudové skrutkovanie plynotesné
W
W
W
W

zabraňuje úniku zdraviu nebezpečných plynov zo suda
pre sudové čerpadlá z ušľachtilej ocele, závity R2‘‘
spätný ventil s prípojkou 1/8“
mosadz poniklovaná, tesnenie FKM

154,-

W na odvádzanie statickej elektriny
W obsahuje 3 farebne označené spojovacie
medené káble s upínacími svorkami v
praktickom plastovom kufri
Obj. č.
146-678-S0

Pákové čerpadlo, pre riedidlá
W vysoký sací výkon
Čerpadlo typ FL 205 je vhodné pre chemikálie, rozpúšťadlá a
minerálne oleje, napr. Chlorid amónny, butanol, etylalkohol
(50%), glykol, hexanol, terpentín, petroleum, dvojzložkový olej
a čistidlá (vyžiadajte si kompletný zoznam odolnosťou).
W
W
W
W

teleskopická ponorná rúra
tesnenie z PTFE
s 2" sudovým závitom
s elektricky vodivou hadicou (1,5 m),
guľovým ventilom a výpustnou trubicou

Pákové čerpadlo s hadicou,
okrúhlym kohútikom a
vypušťacou hadicou

61,50
Obj. č. 116-058-S0

Typ

FL 205

Použitie

pre sudy 200 l

Čerpací výkon na každý zdvih [l]
Obj. č.
Cena € / ks

192

0,5
117-674-S0

Odkvapkávacie bezpečnostné
stojany pre čerpacie potrubia

263,-

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: dodávka zo skladu

Pozri stranu

367

www.denios.sk

Ručné čerpadlá pre horľavé médiá

Všetky diely, ktoré sú v styku s médiom, sú
z ušľachtilej ocele alebo PTFE.

4

Čerpadlá na rozpúšťadlá, z ušľachtilej ocele
W na stáčanie vysokočistých kvapalín
W odskúšané a vhodné na použitie vo výbušnom prostredí: IIA,B výbušná zóna 0
pre ovládanie nohou
W odporúčané pre acetón
W odolné a trvácne
W sudové skrutkové spojenie pre jemný závit R2", pre sudy do 220 litrov
W pomocou skrutkového spoja a uzatváracieho ventilu môžu byť sud a
čerpadlo spojené hermeticky, zabráni to úniku neželaných výparov
W plynulo nastaviteľná ponorná rúra podľa hĺbky suda, rúra-Ø: 21 mm
W príchytka na rýchle osadenie a vybratie vzduchovej hadice
W voliteľne s pevným vypúšťacím oblúkom alebo
flexibilnou vypúšťacou hadicou (1,2 m), každé s
uzatváracím kohútikom z ušľachtilej ocele/PTFE

na ručné ovládanie
W pre nekontaminovaný odber organických rozpúšťadiel a
aromatických látok
W plynotesne a kompletne uzatvárateľné pomocou 2 guľových ventilov
W pevný odtokový oblúk s uzatváracím ventilom z ušľachtilej
ocele / PTFE
W pre jemný závit R2", pre sudy do 60 litrov
W plynulo nastaviteľná ponorná rúra,
rúra-Ø: 15 mm
W dostupné aj ako verzia pre kanister z
bieleho plechu s mechovým uzáverom s
Ø 35 mm

Čerpadlo na rozpúšťadlá s
ﬂexibilnou vypúšťacou hadicou a
uzatváracím kohútikom

od 536,-

od 545,Verzia pre kanister z bieleho
plechu je vhodná na mechové
uzávery Ø 35 mm

Prevedenie s výtokovým oblúkom
a uzavieracím kohútikom.

pre ovládanie nohou
Hĺbka ponorenia [mm]

950

Max čerpané množstvo [l/min]
Obj. č. s vypúšťacím oblúkom
Cena € / ks

Max čerpané množstvo [l/min]

10

157-587-S0

Obj. č. pre nádoby do 60 litrov

157-589-S0

201-951-S0

Cena € / ks

600

30
536,-

Obj. č. s vypúšťacou hadicou

na ručné ovládanie
Hĺbka ponorenia [mm]

718,-

Cena € / ks

545,-

Obj. č. pre kanistre z bieleho plechu

210-335-S0

Cena € / ks

566,-

Čerpadlo na rozpúšťadlá Mini
W bezpečné stáčanie malých objemov
W
W
W
W
W

vhodné pre výbušné zóny 0 IIA,B,C
ideálne pre nádoby 1 - 5 litrov
spojovací závit GL 45
adaptér na S 40, GL 38 a GL 32 sa dodáva ako príslušenstvo
vrátane uzemňovacieho kábla 2 m

Max čerpané množstvo [l/min]
Obj. č. Čerpadlo na rozpúšťadlá Mini
Cena € / ks

1,8
242-994-S0
482,-

Obj. č. Závitový adaptér ETFE, GL45 – GL38

242-996-S0

Obj. č. Závitový adaptér PTFE, GL45 – S40

242-995-S0

Obj. č. Závitový adaptér ETFE, GL45 – GL32

242-997-S0

Cena € / ks

W s automatickou stop funkciou,
absolútne presné dávkovane bez
únikov kvapalinyvhodné i pre
nádoby so zobleným dnom

34,50

Čerpadlo na rozpúšťadlá Mini pre napr.
fľaše alebo kanistre do 5 litrov

Pri dávkovaní horľavých látok musí byť sud aj čerpadlo uzemnené! Ponuka uyemňovacích káblov

Poradenstvo: 032 743 04 67

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: dodávka zo skladu

Od strany

202

193
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Ručné čerpadlá na chemikálie, kyseliny, lúhy

Sudové čerpadlá z polypropylénu

Sudové čerpadlo Ultrarein z PTFE

W na čerpanie chemikálií, kyselín, lúhov, čistiacich
prostriedkov atď.
W pre 60 až 220-litrové sudy

W na stáčanie vysokočistých kvapalín

W piestová tyč kovová, opláštenie z PP
W tesnenie PTFE
W bezzbytkové vyprázdnenia sudov vďaka nízko umiestnenému spätnému
ventilu zospodu
W vrátane sudového závita z PP (Mauser 2‘‘)
W ponorná trubica Ø mm: 32

W pre mnohé kvapaliny, ktoré sú agresívne voči PP alebo PVC, aj pre
kyselinu chlorovodíkovú do 33 %
W uzatvárací ventil zabráni úniku zdraviu nebezpečných výparov a
kvapkaniu kvapaliny
W diely, ktoré prichádzajú do styku s médiom, sú z PTFE/FEP
W všetky ventily z masívneho PTFE
W ponorná trubica Ø mm: 32
W voliteľne sa dodávajú sudové závity - viď príslušenstvo

od 193,-

od 415,-

voliteľne s vypúšťacím oblúkom alebo ﬂexibilnou vypúšťacou hadicou
z PVC (1,2 m) a uzatváracím kohútikom

voliteľne s vypúšťacím oblúkom vrát. PTFE uzatváracieho kohútika alebo s
ﬂexibilnou vypúšťacou hadicou (1,2 m) vrát. PVDF kohútika

NOVINKA
Hĺbka ponorenia [mm]

500

650

800

1000

Hĺbka ponorenia [mm]

400

600

950

Čerpací výkon na každý zdvih [l]

0,20

0,25

0,27

0,30

Čerpací výkon na každý zdvih [l]

0,18

0,27

0,40

117-600-S0

117-604-S0

117-605-S0

117-606-S0

267-289-S0

193-714-S0

179-491-S0

193,-

193,-

204,-

206,-

415,-

417,-

432,-

148-418-S0

148-422-S0

148-424-S0

148-426-S0

267-290-S0

210-181-S0

210-182-S0

199,-

199,-

208,-

209,-

415,-

415,-

432,-

Obj. č. s vypúšťacím oblúkom
Cena € / ks
Obj. č. s vypúšťacou hadicou
Cena € / ks

Obj. č. s vypúšťacím oblúkom
Cena € / ks
Obj. č. s vypúšťacou hadicou
Cena € / ks

PRÍSLUŠENSTVO

Sudový závit z PP
W na bezpečné držanie čerpadla v sude
W hodí sa na stáčanie nehorľavých kvapalín
pre závity

Obj. č.

Cena € / ks

2“BSP/R2“

Sudové skrutkovanie

Jemný vnútorný

179-494-S0

31,50

Mauser 2“

Hrubý vnútorný

179-495-S0

39,-

2“ TriSure

Hrubý vnútorný

179-496-S0

39,-

R2“ jemná oceľ

Mauser hrubý 2“

TriSure hrubý

Bezpečnostný stojan pre
sudové čerpadlá PP, PTFE,
ušľachtilá oceľ a čerpadlá na
rozpúšťadlá
W odkvapkávací bezpečnostný stojan bezpečne
zachytáva zvyšky čerpanej kvapaliny
W vnútroná trubica-Ø: 35 mm
W dĺžka: 1000 mm
W vrátane mechanizmu na upevnenie na stenu a
odskrutkovateľnej záchytnej nádoby
Vrátane úchytiek pre montáž na stenu a
odskrutkovateľnej záchytnej nádoby.

61,50

194

Všetky položky s dopravou zdarma

Obj. č.
179-493-S0

Dodacia lehota: dodávka zo skladu

www.denios.sk

Ručné čerpadlá na minerálne oleje a pohonné hmoty

Sudové čerpadlo na
pohonné látky

Čerpadlo na hydraulický olej

na čerpanie riedkych minerálnych olejov,
nafty, vykurovacieho oleja EL/L, petroleja,
pohonných látok (zápalné médiá
niekdajšej triedy nebezpečenstva A III),
nemrznúcich zmesí
WW povolenie pre výbušné prostredie: EX
II 2/2 G c IIa T3
WW zo zliatiny, pre 200-litrové sudy s závitom
M 64 x 4 a R 2"
WW výkon čerpadla: cca. 0.25 l/zdvih
WW hĺbka ponorenia: 840 mm
WW s vodivou súpravou hadíc DN 19 a
výpustným kolenom

výkonné sudové čerpadlo na čerpanie
hydraulického oleja, motorového a
prevodového oleja zo sudov a nádrží
WW na prepravu mazacích olejov do SAE 80
WW výkon čerpadla: cca. 0,25 l/zdvih
WW pre sudy a nádrže, závit: 2"
WW vrátane súpravy hadíc 1,5 m, výpustné
rameno

4

Rotačné čerpadlo s
ručnou kľukou z hliníka
ideálne pre ľahké minerálne oleje a
strojové a mazacie oleje, s viskozitou
max. 900 mPas pri 20 °C
WW výkon čerpadla: cca. 1 l / otáčka
(cca. 5 l/min. v prípade ťažkého oleja)
WW s dvojitou prevodovkou a pozinkovanou
ponornou trubicou
WW otočná funkcia čerpadla umožňuje
optimálne dávkovanie
WW závit: 2''

Hliník

145,-

204,-

Obj. č. 117-561-S0

Obj. č. 133-358-S0

Obj. č. 117-585-S0

Rotačné čerpadlo s ručnou
kľukou z plastu

Pákové čerpadlo
z hliníka

Rotačné čerpadlo s ručnou
kľukou z hliníka „light“

WW na oleje, korozívne a prchavé chemikálie
WW 3-dielna ponorná trubka z ušľachtilej ocele,
priemer 32 mm, adaptér 2"
WW výkon čerpadla: cca. 0,35 l/otáčka
WW tesnenie z PTFE
WW materiál čerpadla z PPS (polyfenylsulfid)

napr. na produkty z minerálneho oleja a
nemrznúce zmesi

ideálne na ľahké minerálne oleje a
mazivá

WW so sklopným ramenom a lievikovou
odkladacou plochou. Zvyšky uniknutého
média sa bezpečne vracajú do nádrže.
WW výkon čerpadla: cca. 0,5 l/zdvih

WW s 3-dielnou ponornou trubkou, ktorá
sa dá prispôsobiť na nádrže rôznych
veľkostí
WW výkon čerpadla: cca. 0,5 l/otáčka
WW závit suda R 2"

152,-

135,-

107,-

Obj. č. 117-584-S0

Obj. č. 157-298-S0

Obj. č. 171-746-S0

Poradenstvo: 032 743 04 67

Všetky položky s dopravou zdarma

218,-

Dodacia lehota: dodávka zo skladu
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Čerpadlá a počítadlá
prietoku pre laboratória

Všetky akumulátorové čerpadlá vrátane hadice odolnej voči médiám (1,5 m) a dávkovacej
pištole. Akumulátor a nabíjačku si prosím objednávajte samostatne (pozri príslušenstvo).

Akumulátorové
čerpadlá B1 a B2

na bezpečné plnenie z nádob a sudov v
laboratóriu a priemysle

NOVINKA

WW ľahké, pohodlné a výkonné
WW až 2 500 litrov s jedným nabitím batérie (B2)
WW vymeniteľný akumulátor s Li-ion technológiou
WW automatické vypnutie v prípade preťaženia
WW plynulé ovládanie
WW dobrá manipulácia vďaka kompaktnému vyhotoveniu
a veľmi nízkej hmotnosti
WW motor BLDC bez opotrebenia z nízkym hlukom
WW jednoduchá demontáž pomocou rýchleho upínania
WW sudový adaptér sa dodáva ako príslušenstvo (B2)

Akumulátorové
čerpadlá typu B1 s
prietokomerom (pozri
príslušenstvo)

Typ B2 z polypropylénu (PP)
Typ

B1

B2

pre menšie prečerpávané
množstvá

Verzia
Materiál čerpadla

pre stredné až veľké prečerpávané množstvá

PP

PP

Niro

Akumulátorová kyselina, amoniaková voda, vývojka,
glykoly, kyselina fosforečná, kyselina chlorovodíková,
peroxid vodíka

Vhodné napr. pre
Výkon [W]

75

260

Max hustota [kg/l]

1,3

1,6

Max viskozita [mPas]

200

Max čerpané množstvo [l/min]
Obj. č. Hĺbka ponorenia: 500 mm
Obj. č. Hĺbka ponorenia: 700 mm
Obj. č. Hĺbka ponorenia: 1000 mm

22

45

6

12
267-775-S0

267-778-S0

267-781-S0

447,-

592,-

872,-

1.089,-

267-770-S0

267-776-S0

267-779-S0

267-782-S0

463,-

624,-

879,-

1.119,-

267-771-S0

267-777-S0

267-780-S0

267-783-S0

469,-

669,-

916,-

1.219,-

Cena € / ks
Cena € / ks

Sudové čerpadlá,
elektrické

Obj. č.

Cena €
/ ks

Nabíjačka pre
čerpadlo B1

267-797-S0

62,-

Lítium-iónový
akumulátor 10,8 V
pre čerpadlo B1

267-796-S0

56,50

Nabíjačka pre
čerpadlo B2

267-799-S0

129,-

Lítium-iónový
akumulátor 21,6 V
pre čerpadlo B2

267-798-S0

175,-

Obj. č.

Cena €
/ ks

Príslušenstvo

267-769-S0

Cena € / ks

od 447,-

400

20

Max výtlačná výška [mvs]

PVDF

Mazivá na báze oleja, Chlórnan sodný, chlór, chróm,
studené čistiace
kyselina sírová, dusičná a
prostriedky, zmäkčovadlá
fluorovodíková

8

WW pre tekuté látky, kyseliny a lúhy, chemikálie a pod.
v laboratóriách a chemickom priemysle
WW bezpečné stáčanie z / do malých nádob
WW ľahká a pohodlná manipulácia
WW bezúdržbové
WW motor 230 V / 200 W s 3-metrovým káblom a zástrčkou
WW dodáva sa ako súprava pripravená na použitie, vrátane hadice z
PVC odolnej voči médiám (1,5 m)
WW sudový adaptér sa dodáva ako príslušenstvo
značka istoty

od 634,Materiál čerpadla

NOVINKA

Polypropylén

Hĺbka ponorenia [mm]

500

Niro

700

1000

Kyselina soľná, akumulátorová kyselina,
kyselina mravčia (50 %), vývojka,
kyselina chlorečná

Vhodné napr. pre

500

700

PVDF
1000

Mazivá na báze oleja, studené čistiace
prostriedky, zmäkčovadlá

Max hustota [kg/l]

500

700

1000

Chlórnan sodný, chlór, chróm, kyselina
sírová, dusičná a fluorovodíková

Sudový adaptér 2
„pre laboratórne
čerpadlá PP / PVDF
(akumulátor B2, el.
sudové čerpadlo)

187-552-S0

33,50

Sudový adaptér 2
„pre laboratórne
čerpadla Niro
(akumulátor B2, el.
el. sudové čerpadlo)

194-183-S0

21,50

1,3

Max viskozita [mPas]

300

Max čerpané množstvo [l/min]

75

68

75

Max výtlačná výška [mvs]*

7

6

7

Obj. č.

172-086-S0 172-087-S0 172-088-S0 172-089-S0 172-090-S0 172-091-S0 267-793-S0 267-794-S0 267-795-S0

Cena € / ks

634,-

655,-

699,-

932,-

953,-

995,-

Príslušenstvo

1.149,-

1.189,-

1.249,-

*maximálne hodnoty pri 20°

Počítadlo prietoku

NOVINKA

WW pre akumulátorové čerpadlá B1 / B2 a
elektrické sudové čerpadlá v laboratóriu
ďalšie podrobnosti pozri na pravej strane!

196

Materiál*

Max viskozita
[mPas]

Závity

Čerpané
množstvo min
[l/min]

Čerpané
množstvo max
[l/min]

Max prevádzkový tlak [bar]

Obj. č.

Cena €
/ ks

PP

40

1“ BSP

5

120

10

267-935-S0

479,-

PVDF

40

1“ BSP

5

120

10

267-910-S0

599,-

*pre čerpadlá Niro na dopyt

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: dodávka zo skladu

www.denios.sk

Sudové čerpadlá a počítadlá prietoku pre kyseliny a lúhy

4

Priemyselné čerpadlá, elektrické
WW pre tekuté kyseliny a lúhy v priemysle
WW čerpadlo pre stáčanie, resp. prečerpávanie látok zo sudov a kontajnerov
WW výkonné
WW s ochranou proti rozstreku
WW motor 230 V s 5-metrovým káblom a zástrčkou

možnosť dodania ako čerpadlo (s ponornou rúrkou,
hadicovou prípojkou) alebo ako súprava pripravená na
použitie vrát. čerpadla, ponornej rúrky a hadice odolnej
voči médiám (2 m), čapovacej pištole, sudového adaptéra
Súprava čerpadiel s
čerpacím zariadením z
PVDF (polyvinylidénfluorid)

značka istoty

Materiál čerpadla

Polypropylén

Hĺbka ponorenia [mm]
Vhodné pre

Sudové čerpadlo s čerpacím
zariadením z PP (polypropylén),
súprava s hadicou, pištoľou a
sudovým adaptérom

1000

PVDF

1200

1000

Kyselina sírová (do 40 %),
fosforečná, akumulátorová,
soľná, chlorid železitý do 30 %,
lúh sodný

Spôsob ochrany IP

IP 24

Max hustota [kg/l]

1,4

1200

1000

1200

Kyselina chrómová, dusičná a
sírová (98 %), chlórnan sodný,
bieliaci lúh, chlorid zinočnatý,
chlórová voda

Agresívne prostredia a látky s
vysokou hustotou ako: chlorid
železitý do 50%
IP 54
1,6

Max viskozita [mPas]

1,8

500

800

Max čerpané množstvo
[l/min]

85

75

80

Max výtlačná výška [mvs]*

19

16

17

Obj. č. Čerpadlo

188-569-S0

188-571-S0

188-572-S0

188-573-S0

188-574-S0

932,-

974,-

974,-

997,-

1.548,-

1.633,-

117-529-S0

117-530-S0

172-094-S0

172-095-S0

123-550-S0

123-551-S0

1.142,-

1.197,-

1.216,-

1.259,-

2.356,-

2.415,-

Cena € / ks
Obj. č. Čerpadlo - sada
Cena € / ks

od 932,-

188-575-S0

*maximálne hodnoty pri 20°

Pneumatické čerpadlá
WW ideálne na kyseliny a lúhy
vyprázdňovanie sudov
ako príslušenstvo ku každému pneumatickému membránovému čerpadlu Vám ponúkame súpravu,
ktorá sa skladá z ponornej rúrky, resp. sacej hadice (pri veľkostiach čerpadla (1/4“ a 3/8“), 3 m hadice
a čapovacej pištole (maximálny prípustný tlak 3 bar)
Odsávacia a tlaková prípojka

1/4“ BSP IG 3/8“ BSP IG 1/2“ BSP IG

Vhodné pre

kyselina sírová, kyselina fosforečná, lúh
sodný, kyselina chlorovodíková, bielidlo,
vývojka, kyselina mravčia, kyselina octová

Max čerpané množstvo [l/min]
Obj. č.

1“ príruba
kyselina sírová, kyselina fosforečná, lúh
sodný, kyselina chlorovodíková, bielidlo,
vývojka, kyselina mravčia, kyselina octová

16

34

65

156

123-275-S0

172-107-S0

123-277-S0

123-278-S0

479,-

753,-

812,-

1.583,-

123-284-S0

172-199-S0

123-286-S0

123-288-S0

Cena € / ks
Príslušenstvo
Obj. č. Súprava príslušenstva na
vyprázdnenie sudov
Cena € / ks

183,-

177,-

272,-

326,-

479,Obj. č. 123-275-S0
Pneumatické membránové čerpadlo PP/TF, 1/4“

Počítadlo prietoku

NOVINKA

WW pre priemyselné čerpadlá
WW na meranie riedkych kyselín a lúhov, podľa
princípu turbínového kolesa
WW veľký podsvietený digitálny displej s variabilnou
orientáciou
WW presné meranie -presnosť ± 1%
WW indikácia objemového prietoku
WW rozsah teplôt: -10 až max. + 50 ° C
WW vrátane dvoch 1,5 V batérií (AAA)

Poradenstvo: 032 743 04 67

Materiál

Max viskozita
[mPas]

Závity

Čerpané množstvo
min [l/min]

Čerpané množstvo
max [l/min]

Max prevádzkový
tlak [bar]

Obj. č.

Cena €
/ ks

PP

40 1 1/4“ BSP

5

120

10

267-933-S0

479,-

PVDF

40 1 1/4“ BSP

5

120

10

267-934-S0

599,-

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: dodávka zo skladu

197

4

Sudové čerpadlá a čerpadlá pre nádrže v Ex
verzii

Ex II 1/2 G IIB T4

Sudové a kontajnerové čerpadlá, Ex verzia

značka istoty
WW na prečerpávanie rozpúšťadiel, benzínu, alkoholu,
petroleja atď.
WW stáčanie a prečerpávanie sudov a kontajnerov
WW čerpadlový agregát z ušľachtilej ocele (Niro)
WW odskúšané podľa Ex II 1/2 G IIB T4, ATEX schválenie
WW elektrický pohon: elektrický motor 230 V / 460 W s 5-metrovým káblom a
Schucko zástrčkou, krytie IP 54
WW vrátane kábla na vyrovnanie potenciálu
WW pohon tlakového vzduchu: 400 W
WW čerpadlo na optimálnu drenáž zvyškov:
významné úspory vďaka minimálnym stratám produktu.

WW vďaka maximálnemu odčerpávaniu kvapaliny je pri optimálnej
manipulácii zostávajúce množstvo nižšie ako 0,1 l.

možnosť dodania ako čerpadlo (s ponornou trubicou, hadicovou prípojkou) alebo ako
súprava pripravená na použitie vrát. čerpadla, ponornej trubice a hadice odolnej voči
médiám (2 m), čapovacej pištole, sudového adaptéra
Verzia

od 1.723,-

Elektrina

Prevedenie

Štandardná

Hĺbka ponorenia [mm]

1000

Stlačený vzduch

Bezzbytkové vyprázdňovanie
1200

1000

Vhodné pre

Štandardná
1200

Bezzbytkové vyprázdňovanie

1000

1200

1000

1200

Rozpúšťadlá, benzín, petrolej, etanol, metanol, butanol, kerozín

Max viskozita [mPas]

350

500

Max čerpané množstvo [l/min]

95

77

Max výtlačná výška [mvs]*
Obj. č. Čerpadlo
Cena € / ks
Obj. č. Čerpadlo - sada
Cena € / ks

1000

14

124

67

35

28

188-578-S0

188-579-S0

188-582-S0

188-583-S0

188-580-S0

188-581-S0

195-014-S0

1.948,-

1.987,-

2.148,-

2.268,-

1.723,-

1.774,-

1.948,-

195-016-S0
1.998,-

117-539-S0

117-540-S0

172-103-S0

172-104-S0

137-422-S0

137-424-S0

195-012-S0

195-013-S0

2.507,-

2.596,-

2.696,-

2.779,-

2.407,-

2.463,-

2.557,-

2.675,-

*maximálne hodnoty pri 20°
Príslušenstvo

Obj. č.

Cena € / ks

Za príplatok Ex zástrčka, 3-pólová, IP 65

137-421-S0

123,-

Počítadlo prietokového množstva

137-395-S0

1.677,-

Pneumatické membránové
čerpadlá
WW vhodné aj do Ex prostredia
Vyprázdňovanie sudov
Ako príslušenstvo ku každému pneumatickému
membránovému čerpadlu Vám ponúkame súpravu,
ktorá sa skladá z ponornej rúrky, 3 m hadice a
čapovacej pištole (maximálny prípustný tlak 3 bar)
WW bezpečné a spoľahlivé prepravovanie takmer
všetkých médií - vysoko viskóznych médií
s pevnými čiastočkami, abrazívnych látok,
citlivých médií

Pneumatické membránové čerpadlo Niro/PTFE, 1/2“

od 1.642,-

Odsávacia a tlaková prípojka

1/2“ BSP IG

1“ BSP IG

Alkohol, acetón, benzín, etylacetát, kerozín, petrolej, kyselina dusičná, metylacetón, trichlóretylén, terpentín, toluén, peroxid vodíka,
xylol, farba, laky

Vhodné pre
Ex-trieda ochrany podľa ATEX

Ex II 2 G c T4

Max čerpané množstvo [l/min]
Obj. č.
Cena € / ks

48

156

123-282-S0

123-283-S0

1.642,-

2.387,-

123-292-S0

123-295-S0

1.779,-

1.583,-

Príslušenstvo
Obj. č. Súprava príslušenstva na vyprázdnenie sudov*
Cena € / ks

*pre acetón: Súprava príslušenstva na vyžiadanie

198

Obj. č. Príslušenstvo: Kábel na vyrovnanie potenciálu

Cena € / ks

123-296-S0

17,20

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: dodávka zo skladu

www.denios.sk

Čerpadlá minerálneho oleja pre sudy a kontajnery

4

Sudové a kontajnerové čerpadlá, elektrické
WW pre mierne viskózne médiá z minerálneho oleja
WW stáčanie a prečerpávanie sudov a kontajnerov
WW vhodné na chod naprázdno
WW motor 230 V / 500 W s 5-metrovým káblom
a zástrčkou
WW čerpadlový agregát z hliníka, dodáva
sa aj pre rastlinné oleje (s čerpadlovým
agregátom, plniacou pištoľou z PP)

Čerpadlo (vrátane ponornej
trubky a pripojenia hadice)

od 842,značka istoty
EMV

Materiál čerpadla

Hliník

Hĺbka ponorenia [mm]

Polypropylén

1000

1200

1000

1200

Nafta, vykurovací olej, bionafta, hydraulický olej,
strojový olej, motorový olej do viskozity max.
Repkový olej (za studena lisovaný) a rastlinný olej
500 mPas

Vhodné pre
Max čerpané množstvo [l/min]

85

Max výtlačná výška [mvs]

19

Obj. č. Čerpadlo - sada

117-531-S0

144-663-S0

172-097-S0

1.054,-

1.138,-

1.144,-

1.165,-

188-576-S0

188-577-S0

188-933-S0

188-934-S0

842,-

885,-

859,-

889,-

Cena € / ks
Obj. č. Čerpadlo
Cena € / ks

172-098-S0

Súprava s hadicou, pištoľ a
sudový adaptér.

od 1.054,-

Čerpadlá na minerálny olej sú voliteľne dostupné ako samostatné čerpadlo alebo
ako kompletná súprava s hadicou, čapovacou pištoľou a adaptérom!

Počítadlo prietoku
WW na meranie minerálnych olejov a alternatívnych palív
WW 1 ukazovateľ čiastočného množstva a 1 ukazovateľ celkového množstva
WW s lítiovou batériou s dlhou životnosťou
WW pre použitie do max. 4 bar
Použitie

Max viskozita
[mPas]

Materiál

Čerpané množstvo
min [l/min]

Čerpané množstvo
max [l/min]

Obj. č.

Cena € / ks

2000

Hliník

3

80

172-096-S0

429,-

pre sudové a
kontajnerové čerpadlá

Pneumatické membránové čerpadlá
WW vhodné pre naftu, vykurovací olej, motorový olej
WW bezpečné a spoľahlivé čerpanie takmer všetkých médií - vysoko
viskóznych médií s pevnými čiastočkami, abrazívnych látok,
citlivých médií a médií s obsahom pevných látok
WW materiál čerpadla / membrány: hliník / TPV (NBR-PP)
WW bez elektrických prípojok, malá hmotnosť
WW ľahká manipulácia, bezúdržbové
WW ochrana proti prehriatiu čerpadla a prečerpávaného média
WW samonasávanie, ochrana proti chodu naprázdno
WW súprava na vyprázdnenie sudov (ponorná rúra, 3 m sacia hadica a
plniaca pištoľ) sa dodáva ako príslušenstvo
Odsávacia a tlaková prípojka
Vhodné pre
Max čerpané množstvo [l/min]
Obj. č.
Cena € / ks
Obj. č. Súprava príslušenstva na vyprázdnenie sudov
Cena € / ks

Poradenstvo: 032 743 04 67

1/2“ BSP IG

1“ BSP IG

Nafta, vykurovací olej, motorový olej,
hydraulický olej, vŕtacia emulzia,
nemrznúca zmes, glycerín, glykol
65

156

123-279-S0

123-280-S0

743,-

953,-

123-289-S0

123-291-S0

352,-

522,-

Pneumatické membránové
čerpadlo hliník/Geolast 1/2“

743,Obj. č. 123-279-S0

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: dodávka zo skladu
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4

Miešacie zariadenia z nerezu pre sudy

Miešacie zariadenie
typ GP 1800

W so stlačeným vzduchom, alebo
elektrickým pohonom
W na miešanie, homogenizáciu a rozpustenie
napr. pri príprave vody, v galvanizačných
technológiách, chemickom, nápojovom a
kozmetickom priemysle
W z vysokokvalitnej ušľachtilej ocele
1.4571/1.4581
W voliteľne sa dodáva aj v protivýbušnom
prevedení podľa Atex pre zónu 1
(pozri tabuľku)

pre otvorené nádrže s objemom
až cca 50 litrov
W výkonový tlak max. 6 bar
W materiál 1.4571/PP
W prípojka: R 1/4”
Miešacie zariadenie typ GP 1800,
Obj. č. 128-393-S0,
€ 638,-

Miešacie zariadenie
typ FR 4

Miešacie zariadenie
typ FRP 3000

pre sudy s 2“ čapovacím
otvorom

pre sudy s 2“ čapovacím
otvorom

W pre kvapaliny so strednou
viskozitou až 500 mPas
W elektrická prípojka: 400 V
W ochrana IP 54

W výkon motora: 0,5 až 1,0 KW pri
750 až 3000 ot./min
W tlak max. 7 bar
W prípojka: R 1/2”
W vrátane ﬁltrov, redukčného ventilu
s manometrom na zobrazenie
sekundárneho tlaku

3.679,-

2.675,-

Obj. č. 117-713-S0

Obj. č. 128-396-S0

Miešacie zariadenie typ FR 4

Miešacie zariadenie typ FRP 3000

Miešacie zariadenie
typ SPR 4

Miešacie zariadenie
typ GLP 3000

pre otvorené nádrže

pre otvorené nádrže

W pre kvapaliny so strednou
viskozitou až 500 mPas
W elektrická prípojka: 400 V
W ochrana IP 54

W pre viskozity až 500 mPas
W ako FRP 3000, ale so zvieracím
zariadením na upevnenie k nádobe

Miešacie zariadenie typ SPR 4,
Obj. č. 117-709-S0,
€ 1.865,-

Miešacie zariadenie typ GLP 3000,
Obj. č. 128-397-S0,
€ 2.998,-

Pohonná jednotka

Stlačený vzduch

Typ
Miesto použitia miešacieho zariadenia

Elektrina

GP 1800

FRP 3000

GLP 3000

FR 4

SPR 4

Otvorená nádoba

Sud s otvorom na zátku

Otvorená nádoba

Sud s otvorom na zátku

Otvorená nádoba

270

1000

1000

750

750

1800

3000

3000

1500

1500

Výkon [W]
Obrátky [Ot / min]
Dĺžka miešacieho hriadeľu [mm]

600

750

1000

750

750

1000

1000

500

500

500

128-393-S0

–

–

–

–

638,-

–

–

–

–

Obj. č. Ex verzia podľa Atex*

–

128-396-S0

128-397-S0

117-713-S0

117-714-S0

Cena € / ks

–

2.675,-

2.998,-

3.679,-

3.096,-

Obj. č. Nie Ex verzia*

–

–

–

117-708-S0

117-709-S0

Cena € / ks

–

–

–

2.465,-

1.865,-

Max viskozita [mPas]
Obj. č. verzia bez Ex ochrany*
Cena € / ks

*Stlačený vzduch: Ex II 2 G/D c T3 -- elektrický: Ex II 2 G c T3

200

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: 2 - 3 týždne

www.denios.sk

Miešacie zariadenia z nerezu pre IBC

W so stlačeným vzduchom, alebo
elektrickým pohonom

Detailný pohľad: miešacie
zariadenie s upevňovacou
traverzou dlhou 1050 mm.

W na miešanie, homogenizáciu a rozpustenie
napr. pri príprave vody, v galvanizačných
technológiách, chemickom, nápojovom a
kozmetickom priemysle
W možnosť prepravy pre kontajner s plniacim
otvorom od 150 mm
W pre beztlakové 1000-litrové kontajnery (IBC)
W hriadeľ miešadla z ušľachtilej ocele
1.4571/1.4581
W upevňovacia traverza s rýchloupínacím
zariadením a držadlom
W voliteľne sa dodáva aj v protivýbušnom
prevedení podľa Atex pre zónu 1
(pozri tabuľku)

Kontajnerové miešacie
zariadenie typ CR 6
na účelnú manipuláciu a skladovanie
tekutých produktov
W elektrická prípojka: 400 V
W ochrana IP 55

4

3.646,Obj. č. 117-715-S0

2.328,Obj. č. 117-710-S0

Miešacie zariadenia s prevodovkou
typ CR 200 a CR 300

Pneumatické miešacie zariadenie
typ CP 3000 a CP 400

Na výber sú 2 vyhotovenia s rôznymi výkonmi
motora.

na homogenizáciu, dispergovanie,
emulgovanie a tvorbu suspenzií

W pre tekutiny s veľmi
vysokou viskozitou
W elektrická prípojka: 400 V
W ochrana: IP 54

W pneumatický motor s 400 až
3000 ot./min a tlakom max. 7 bar
W výkon motora: 0,5 až 1,0 KW
W prípojka tlakového vzduchu:
R 1/2”
W vrátane ﬁltrov a redukčného
ventilu s manometrom na
zobrazenie sekundárneho tlaku
W odolné voči pôsobeniu vysokých
teplôt

od 3.168,-

od 3.457,Pohonná jednotka
Typ

Elektrina
CR 6

Stlačený vzduch
CR 200

Miesto použitia miešacieho zariadenia
Výkon [W]

CR 300

CP 3000

CP 400
1000

Kontajner
750

750

1500

1000

Obrátky [Ot / min]

1000

200

300

3000

400

Dĺžka miešacieho hriadeľu [mm]

1000

1000

1000

1000

1000
2000

Max viskozita [mPas]

500

2000

10000

1000

Obj. č. Nie Ex verzia*

117-710-S0

117-712-S0

128-392-S0

–

–

2.328,-

3.168,-

4.045,-

–

–

117-715-S0

117-716-S0

129-343-S0

128-394-S0

128-395-S0

3.646,-

4.368,-

5.215,-

3.457,-

4.914,-

Cena € / ks
Obj. č. Ex verzia podľa Atex*
Cena € / ks

*Stlačený vzduch: Ex II 2 G/D c T3 -- elektrický: Ex II 2 G c T3

Poradenstvo: 032 743 04 67

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: 2 - 3 týždne

201
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Uzemňovacie káble

Ex II 1 GD T6

Uzemňovací kábel
W na zamedzenie nebezpečenstva výbuchu v dôsledku iskrenia
alebo elektrostatického výboja
W dĺžka kábla 2 m
W káble sú voliteľne dodávané ako pozinkované alebo z dvojitou izoláciou
W okrem toho máte možnosť voľby medzi krokodílimi svorkami alebo
skrutkovými C svorkami, resp. uzemňovacími upínacími svorkami alebo
káblovými očkami

Ex-trieda ochrany podľa ATEX
Prevedenie
Dĺžka kábla [m]

Neiskrivé ventily pre priestory s nebezpečenstvom výbuchu pozri obchod!
denios.shop/sk-online

Ex II 1 GD T6
Pozinkovaný uzemňovací
kábel

Izolovaný uzemňovací
kábel

2

2

165-880-S0

165-882-S0

154,-

162,-

165-892-S0

165-894-S0

85,50

89,50

2 uzemňovacie kliešte
Obj. č.
Cena € / ks
1 uzemňovacie kliešte / 1 očko
Obj. č.
Cena € / ks

bez ATEX schválenia
Prevedenie
Dĺžka kábla [m]

Pozinkovaný uzemňovací
kábel

Izolovaný uzemňovací
kábel

2

2

117-204-S0

137-372-S0

89,50

92,-

117-206-S0

137-385-S0

48,50

55,60

137-378-S0

137-380-S0

27,-

29,90

137-381-S0

137-382-S0

28,50

34,-

137-374-S0

137-376-S0

17,30

21,50

137-361-S0

137-363-S0

18,20

27,50

137-366-S0

137-368-S0

45,-

46,50

2 uzemňovacie kliešte
Obj. č.
Cena € / ks
1 uzemňovacie kliešte / 1 očko
Obj. č.
Cena € / ks
1 C-svorka / 1 očko
Obj. č.
Cena € / ks

1) Krokodília svorka

1 krokodília svorka / 1 C-svorka
Obj. č.
Cena € / ks
1 krokodília svorka / 1 očko
Obj. č.
Cena € / ks

2) Šróbovacia C-svorka

48,50
Obj. č. 117-206-S0

2 krokodílie svorky
Obj. č.
Cena € / ks
2 C-svorky
Obj. č.
Cena € / ks

Navíjač kábla s uzemňovacím káblom
W automatický navíjač s uzemňovacou svorkou
W 15-metrový kábel,priemer kábla 6 mm
W v nárazuvzdornom plastovom obale s otočným montážnym držadlom

Antistatická súprava
W na odvádzanie statickej elektriny
W obsahuje 3 farebne označené spojovacie medené káble s upínacími
svorkami v praktickom plastovom kufri
W vybavené 1,4-metrovým
medeným káblom a
dvomi izolovanými
3-metrovými
medenými káblami

Antistatická súprava v
prenosnom kufríku

487,Obj. č. 157-790-S0

202

Uzemňovací kábel dĺžka 2 m, s uzemňovacími kliešťami a káblovým očkom (bez Atex)

Všetky položky s dopravou zdarma

61,50

Obj. č.
116-058-S0

Dodacia lehota: dodávka zo skladu

www.denios.sk

Uzemňovacie káble a systémy

FM testované produkty

Ex II 1 GD T6

4

Uzemňovacie kliešte s povolením Atex:
Testované oceľové kliešte v 2 voliteľných veľkostiach
W Typ MD (Medium Duty, uhol otvorenia asi 15 mm) - pre sudy,
nádoby až do 200 litrov
W Typ HD (Heavy Duty, uhol otvorenia 40 mm) - pre väčšie časti inštalácií,
sudy a nádoby od 200 litrov, IBC, miešacie nádoby, mobilné cisterny,
cisternové vozidlá atď.
Kliešte preniknú s ich špicatými zubami cez nátery a nečistoty sudov. Silné
pružiny poskytujú potrebný tlak.
Uzemňovacie kliešte z ušľachtilej ocele s dlhou životnosťou a odolnosťou aj
za tých najnáročnejších prevádzkových podmienok - pre bezpečné a trvanlivé
spojenie.
Atex kliešte z ušľachtilej ocele obdržíte
spolu s uzemňovacími zariadeniami

Od strany

203

Uzemňovací kábel
Spoľahlivo bráni nebezpečenstvu explózie spôsobeného iskrou
alebo statickým nábojom.
W aj s povolením Atex: Ex II 1 GD T6
W
W
W
W

Špirálový uzemňovací
kábel podľa Atex s 1
uzemňovacími svorkami
typu MD a 1 pútkom

nízky elektrický odpor s vysokou mechanickou pevnosťou
chemicky odolné a oderuvzdorné opláštenie kanálu
verzia ATEX s upínacími svorkami z ušľachtilej ocele
špirálový kábel s dĺžkou 3 alebo 5 m

Špirálový
uzemňovací kábel
s 2 uzemňovacími
svorkami typu HD

Dĺžka kábla [m]
Prevedenie podľa ATEX
Obj. č. Kliešte z ušľachtilej ocele typ MD
Cena € / ks
Obj. č. Kliešte z ušľachtilej ocele typ HD
Cena € / ks
Ex-trieda ochrany podľa ATEX
Prevedenie
Dĺžka kábla [m]

3

5

s 1 uzemňovacími
kliešťami a 1 očkom

3

od 85,50

5

s 2 uzemňovacími
kliešťami

201-352-S0

201-353-S0

165-871-S0

165-872-S0

224,-

298,-

259,-

327,-

201-354-S0

201-355-S0

201-356-S0

201-357-S0

257,-

336,-

318,-

389,-

Ex II 1 GD T6
Pozinkovaný
uzemňovací kábel

Izolovaný uzemňovací
kábel

2

2

165-880-S0

165-882-S0

154,-

162,-

165-892-S0

165-894-S0

85,50

89,50

2 uzemňovacie kliešte
Obj. č.
Cena € / ks
1 uzemňovacie kliešte / 1 očko
Obj. č.
Cena € / ks

Poradenstvo: 032 743 04 67

Príklad použitia s 2 špirálovými uzemňovacími káblami

PRÍSLUŠENSTVO

Držiak na stenu z ušľachtilej
ocele až pre 2 uzemňovacie
káble (2 kliešte a 2 očká)
W praktické a predpisové uschovanie káblov
W možnosť pripojenia na uzemňovaciu lištu
zákazníka
W môže byť použitý aj ako uzemňovací bod v
blízkosti priestoru, kde sa realizuje plnenie

89,50

Všetky položky s dopravou zdarma

Obj. č.
201-358-S0

Dodacia lehota: dodávka zo skladu
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Uzemňovacie káble a systémy

FM testované produkty

Ex II 1 GD T6

PLUS pre bezpečnosť
Uzemňovacie systémy s monitorovaním dodávajú pri spracovaní horľavých alebo výbušných látok optický
dôkaz bezpečného rozptyľovania statickej elektriny:
W Zelená LEDka bliká - uzemňovacie kliešte majú efektívne, správne spojenie. Uzemňovací kábel sleduje
neustále obvod medzi nádobami resp. nádobou a verifikovaným uzemňovacím bodom (napr. nástenná
uzemňovacia lišta)
W Zelená LEDka už nebliká - v obvode sa nachádza odpor >10 Ohm. Operátor je tým varovaný pred
potenciálnym rizikom elektrostatického náboja!
Schválené Atex a v súlade s medzinárodnými smernicami osvedčených postupov!
Zobrazí sa bezpečný kontakt medzi
kliešťami (tu v príklade typ BR s LED
displejom) a kovovými nádobami
(napr. sud)

Uzemňovacie stanice s kontrolkou na montáž
na stenu nájdete v internetovom obchode:
denios.shop/kable-a-systemy

Uzemňovací kábel s kontrolou a optickým signálom
W povolené podľa ATEX a IECEX
W všetky upínacie svorky z ušľachtilej ocele
W rýchlospojka pre jednoduchú výmenu upínacej
svorky (napr. pri výmene batérie v bezpečnom
priestore)
W trieda ochrany IP 65
W bezpečný elektrický obvod, vrátane batérie 9 V

W trvalá kontrola elektrického obvodu: LED
kontrolka na uzemňovacej upínacej svorke
indikuje bezpečné pripojenie

W Typ C 52: 1 svorka s LED, 2 prstencové oká
W Typ EZ - špeciálne pre mobilné použitie: 1 kliešte
s LED, 1 kliešte voliteľne typ MD (L 120 mm)
alebo typ HD (L 235 mm)

od 762,Typ EZ s 2 kliešťami. Mobilný a bezpečný - spája 2 nádoby
alebo 1 nádobu, tankovacie zariadenia atď. s uzemňovacím
bodom a ukazuje prostredníctvom LED, kedy sú obidve
kliešte bezpečné na kontakt.
Typ
Prevedenie

Príklad použitia: Spojenie 2 sudov s typom EZ
a požadovaným spojením k prevádzkovému
uzemňovaciemu bodu s typom C 52.

C 52

EZ

EZ

1 kliešte s LED / 2 očká na kruh

1 kliešte s LED / 1 MD

1 kliešte s LED / 1 HD

Dĺžka kábla [m]
Obj. č.
Cena € / ks

5

3

3

123-554-S0

201-368-S0

195-370-S0

764,-

762,-

832,-

Typ C 52: 2-pólová verzia - kontrola a zobrazenie, že
existuje bezpečný kontakt na nádobe a na uzemňovacom
bode.

Príslušenstvo pre rozšírenie systému
Naše príslušenstvo ponúka špirálový kábel v 3 dĺžkach a kliešte z
ušľachtilej ocele certifikované podľa Atex typu MD, HD a BR (s LED),
pre individuálnu konfiguráciu
W všetky káble a upínacie svorky sú vybavené spojkou Quick-Connect, t.j.
rýchlospojkou pre jednoduchú výmenu
W vhodné pre všetky uzemňovacie systémy s kontrolou
Špirálový kábel 2-žilový, dĺžka [m]

Obj. č.

Cena € / ks

5

207-322-S0

187,-

10

207-323-S0

309,-

15

207-324-S0

463,-

Uzemňovacie kliešte, dvojpólové

204

Detailný pohľad: Quick-Connect - jednoduché a rýchle spojenie klieští a kábla.

Obj. č.

Cena € / ks

Kliešte z ušľachtilej ocele MD, D 120 mm

206-260-S0

215,-

Kliešte z ušľachtilej ocele HD, D 235 mm

206-261-S0

309,-

Kliešte z ušľachtilej ocele BR, s LED
kontrolkou

207-321-S0

486,-

Všetky položky s dopravou zdarma

Špirálový kábel, 2-žilový

Dodacia lehota: dodávka zo skladu

Uzemňovacie kliešte typu
BR, s LED indikátorom.

www.denios.sk

Uzemňovacie káble a systémy

FM testované produkty

4

Statická uzemňovacia sada
WW kábel sa dodáva v 3 dĺžkach
WW upínacia svorka z nehrdzavejúcej ocele s dlhou životnosťou a výraznou pevnosťou úchytenia pre bezpečné a pevné spojenie
WW so samonavíjacím káblovým bubnom
WW blokovací mechanizmus bráni zamotávaniu kábla
WW antistatický oceľový kábel Hytrel
WW dľa Atex - vybíjacia rola: EXII 2GD T6 - upínacia svorka: EXII 1GD T6
WW kliešte z ušľachtilej ocele, voliteľne: Typ MD (L 120 mm) alebo typ HD (L 235 mm)
Dĺžka kábla [m]
Obj. č. Kliešte z ušľachtilej ocele typ MD

6,2

9,2

15,2

207-309-S0

201-343-S0

201-346-S0

Cena € / ks
Obj. č. Kliešte z ušľachtilej ocele typ HD

472,-

576,-

747,-

207-310-S0

201-344-S0

201-347-S0

497,-

595,-

797,-

Cena € / ks

od 472,-

Bezpečné uzemnenie pomocou magnetickej sily
Uzemňovacie kliešte umiestnené zvrchu na oceľových sudoch môžu byť vystavené poškodeniu napr. nárazom. Uzemňovací magnet
ponúka v tomto prípade ochranu - bude umiestnený zboku na sud, kde pevne priľne.
WW dľa Atex schválené do zóny 1,2 a 21,22
WW viac magnetov garantuje stabilitu uchytenia na nádobe

WW s 3 alebo 5 m káblom a očkom na uzemnenie
WW teplotne odolné a odolné voči oderu

WW typ EM-H(X) - k uzemneniu kovových nádob

WW typ EM - uzemnenie nenatrených nádob

WW uzemnenie natretých a lakovaných nádob bez použitia svoriek alebo klieští
WW dve silné nerezové špičky preniknú aj skrz znečistenia alebo lakovanú vrstvu
nádoby
WW výška len cca 40 mm - bezproblémové prechádzanie
WW EM-HX: pre sudy s objemom až 200 litrov
WW EM-H: pre malé nádoby a sudy s objemom až 50 litrov

WW poškriabaniu nádob predíde šetrné
uzemnenie nenatretých, príp.
nenalakovaných nádob
WW vďaka malej veľkosti magnetov stabilný
aj na menších nádobách

NOVINKA

od 344,zemniaci magnet EM s káblom a osou
pre nenalakované malé nádoby
Uzmeňovací magnet EM-H pre malé nádoby,
Obj. č. 217-933-S0,

Uzemňovacíi magnet EM-HX: pre
kovové sudy s objemom až 200 litrov,
Obj. č. 217-934-S0

Uzemňovacie kliešte Mini pre sudové čerpadlá

NOVINKA

WW dľa Atex schválené do zóny 1,2 a 21,22
WW silne pôsobiace Mini nerezové kliešte (d 60 mm, otvor 15 mm) - ideálne
k pripojeniu na sudové čerpadlá, jednoduchá manipuláciajednoduchá
manipulácia
WW s 3 m špirálovým káblom
WW dľa voľby s osou na stacionárne uzemnenie alebo ako mobilná vezia s
ďalšími nerezovými kliešťami (d 140 m), napr. pre bezpečné spojenie sudov
Typ

EM

Dĺžka kábla [m]

5

Obj. č.

Čerpadlové kliešte Mini v kombinácii
so sudovými kliešťami pre bezpečné
spojenie čerpadla a nádoby

EM-H

EM-HX

3

Vybavenie uzemňovacie
systémy
Vhodné pre

od 172,-

5

3

Mini
5

1 magnet / 1 očko
nenatrené nádoby

natreté nádoby 5 - 50 litrov

potiahnuté sudy 50 - 200 l

3
2 uzemňovacie kliešte

1 uzemňovacie kliešte
/ 1 očko

prípojka čerpadlo /
nádoba

prípojka čerpadlo /
uzmeňovacia lišta

217-932-S0

267-620-S0

217-933-S0

267-621-S0

217-934-S0

244-028-S0

221-520-S0

465,-

324,-

344,-

347,-

357,-

229,-

172,-

Cena € / ks

Poradenstvo: 032 743 04 67

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: dodávka zo skladu
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Sudové kohúty z kovu a plastu

Dávkovacie a čapovacie kohúty
W bezpečné stáčanie zo všetkých nádob s 3/4 " alebo 2" závitom Trisure

A

➀

PRÍSLUŠENSTVO
Predĺžený vypúšťací
nástavec, dĺžka: 150 mm,
Obj. č. 174-228-S0,
€ 69,50

Možnosť čerpania kvapaliny v
2 polohách: (A) nepretržitý, (B)
presne dávkovaný

B

➁

➂

Kohút z ušľachtilej ocele pre presné
dávkovanie 3/4“,
Obj. č. 117-189-S0, € 167,-

Čapovací kohút z ušľachtilej ocele 3/4“,
Obj. č. 117-194-S0, € 97,50

➅

➆

➇

➈

➉

Mosadzný čapovací kohút 3/4“,
Obj. č. 117-195-S0, € 33,50

Mosadzný čapovací kohút 2“, s uzatváracou platňou
s PTFE tesnením, Obj. č. 117-134-S0, € 108,-

Čapovací kohút 3/4“, Obj. č. 117-196-S0, € 20,50

Hliníkový čapovací kohút 2“, zapínací gombík ovládaný
pružinou, Obj. č. 145-222-S0, € 43,-

➃➄

Sudový kohútik zo šedej liatiny 2“,
Obj. č. 117-293-S0, € 76,50

Mosadzný vypúšťací kohút 3/4“,
Obj. č. 117-291-S0, € 27,50

Sudový kohútik zo šedej liatiny, 3/4“,
Obj. č. 117-292-S0, € 34,-

➀
Materiál
Miesto použitia
kohútiky
Závity

➂

➃

Ušľachtilá oceľ

➄

➅

➆

Sivá liatina

Agresívne tekutiny

➈

➇

➉

Mosadz

Zinkový odliatok

Minerálne ľahko viskózne
Agresívne tekutiny
oleje
tekutiny

viskózne tekutiny

viskózne
tekutiny

alkalické tekutiny
Výrobky z
minerálnych olejov

2“

3/4“

3/4“

3/4“

2“

3/4“

3/4“

3/4“

2“

3/4“

Materiál izolácia

Nitrilová guma

PTFE

PTFE

PTFE

PTFE

NBR

PTFE

PTFE

PTFE

Plast

Prevedenie

nastaviteľný
Samozatvárací
výpust nepretržitá
kohútik
alebo dávkovacia

Samozatvárací a
nastaviteľný kohút

–

–

–

Samozatvárací
a nastaviteľný
kohút

Samozatvárací Samozatvárací
kohútik
kohútik

Protiplamenná
zábrana

–

samouzatvárací,
protiplamenná
zábrana

Protiplamenná
zábrana

–

–

–

Protiplamenná
zábrana

Protiplamenná
zábrana

–

–

Ďalšie vybavenie
Obj. č.

206

Hliník
Minerálne
oleje

➁

Mosadzný kohút 3/4“,
Obj. č. 117-132-S0, € 35,-

145-222-S0

117-189-S0

117-194-S0

117-292-S0

117-293-S0

117-291-S0

117-132-S0

117-195-S0

117-134-S0

117-196-S0

Cena € / ks

43,-

167,-

97,50

34,-

76,50

27,50

35,-

33,50

108,-

20,50

Cena € / ks od
5 ks

39,-

159,-

92,50

29,90

72,50

25,-

31,50

29,90

104,-

18,30

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: dodávka zo skladu
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Sudové kohúty z kovu a plastu
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Vypúšťacie kohúty
W na presné stáčanie kvapalín z plastových kanistrov alebo sudov

Typ AH

Typ HF

pre plastové kanistre
s vvýpusťou - Ø: 13 mm
prietokové množstvo: cca. 2,5 l/min
vysoká odolnosť voči kyselinám a
chemikáliam
W potravinársky
nezávadný

W ideálne riešenie na presné stáčanie kvapalín z
kanistrov alebo sudov so závitom 2"
W výpusť - Ø: 23 mm
W prietokové množstvo: cca. 5 l/min
W rýchle stáčanie vďaka
samonasávaniu vzduchu

W
W
W
W

od 7,40

od 21,50

Optimálna dávkovanie do
malých otvorov.

Typ

AH 40

AH 45

AH 51

AH 61

42

45

55

61

Použitie

pre kanistre
2–5l

pre kanistre
2 – 10 l

pre kanistre
5 – 20 l

Obj. č.

Závity Ø [mm]

HF-G
2“ Mauser hrubý

HF-K
2“ Trisure

Typ

HF-G

HF-K

HF-M

Závity

Mauser hrubý 2“

2“ TriSure

2“ jemný

pre kanistre
15 – 30 l

Použitie

pre plastové sudy s lemom do 220 l

Obj. č.

158-087-S0

158-091-S0

158-093-S0

158-094-S0

Cena € / ks

8,30

8,30

12,20

14,40

Cena € / ks

Cena € / ks od 10 ks

7,40

7,50

11,50

12,90

Cena € / ks od 10 ks

pre oceľové sudy do
200 l

158-096-S0

158-097-S0

23,-

23,-

158-153-S0
24,-

21,50

21,50

22,50

Vypúšťacie kohúty pre plastové nádoby
W ideálne riešenie na dávkované
stáčanie kvapalín z plastových
kanistrov
W výpusť -Ø: 23 mm
W prietokové množstvo: cca. 5 l/min
W nezávadné podľa potravinárskych
predpisov (okrem typu H 71)

od 10,60

Typ H 61

Typ H 45
Typ

Sudy s lemom

Závity Ø [mm]
Použitie

Pozri stranu

172

Typ H 71

H 45

H 50

H 51

H 61

H 71

45

50

55

60

72

pre kanistre 2 – 10 l pre kanistre 5 – 20 l pre kanistre 5 – 30 l pre kanistre 20 – 30 l pre kanistre 30 – 60 l

Obj. č.

157-964-S0

157-963-S0

123-555-S0

117-296-S0

Cena € / ks

11,70

12,60

11,80

12,30

14,-

Cena € / ks od 10 ks

10,60

11,30

10,60

11,50

12,60

Sudové kohúty z polyetylénu (PE)
3/4“ a 2“

Elektricky vodivý plastový vypúšťací
kohút 3/4“

W vhodné pre leptavé a agresívne chemikálie (nie pre acetón)
W rýchle vyprázdnenie 200-litrového suda
prostredníctvom 2“ kohútika v priebehu len
cca. 3 min.
W závit: Trisure 3/4" alebo 2"
W rýchly odtok vďaka prístupu
vzduchu
W uzatváracia páčka z PE,
prevlečná matica z PP,
penové tesnenie z EPE
W EPE penové tesnenie (typ FH2)

W pre rozpúšťadlá
W s adaptérom pre vnútorný závit
W ventil proti dokvapkávaniu

Typ

FH 1

FH 2

Závity

3/4“

2“ jemný

Obj. č.

117-104-S0

117-105-S0

Cena € / ks

12,60

29,50

Cena € / ks od
10 ks

11,40

27,-

Poradenstvo: 032 743 04 67

117-297-S0

W odnímateľná redukcia
W elektricky vodivé

38,- / ks
Elektricky vodivý plastový vypúšťací
kohútik, závit 3/4",
Obj. č. 193-761-S0, € 38,-

Plastový sudový kohút s 2“ závitom,
Obj. č. 117-105-S0

od 27,Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: dodávka zo skladu
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Sudové príslušenstvo

Indikátor preplnenia

WW červený plavák indikuje, že sud je
takmer plný
WW pre zátkové otvory 3/4" a 2"
WW na odvzdušňovací uzáver, napr. na
cielené odvádzanie výparov nepríjemne
páchnucich médií alebo médií s
vysokým obsahom plynov
WW dodáva sa voliteľne so skrutkovým
uzáverom alebo s priesvitným
ochranným viečkom

WW zamedzuje preplneniu sudov

Sudové čerpadlá
Od strany

192

so samostatným skrutkovým uzáverom (čierny),
Obj. č. 148-370-S0, € 38,50

38,50

42,-

Obj. č. 148-370-S0

Obj. č. 148-365-S0

s transparentným ochranným viečkom,
Obj. č. 148-365-S0, € 42,-

Závitový adaptér
WW na vyrovnanie rôznych závitov na kanistroch,
sudoch, čapovacích kohútikoch a čerpadlách
WW možnosť dodania ako súpravu 9 adaptérov alebo jednotlivo
WW závit: (I) = vnútorný závit, (A) = vonkajší závit

Ponuka súpravy: skladá sa z 9
adaptérov, Obj. č. 117-115-S0, € 87,-

Farba 1
od závitu (I)
od závitu (A)
na závit (I)
na závit (A)
Obj. č.

žltá verzia

zelená verzia

biela verzia

2“ jemný

2“ jemný

2“ jemný

látka/červená verzia látka/modrá verzia
Mauser hrubý 2“

2“ jemný

sivá verzia oranžová verzia látka/čierna verzia
2“ jemný

2“ jemný

–

hnedá verzia

–

–

–

–

–

–

–

2“ jemný

–

DIN 61 / 31

DIN 51

63 mm ASTM

–

–

–

–

–

DIN 71

2“ jemný

–

–

–

TriSure hrubý

Mauser hrubý 2“

DIN 61 / 31

TriSure hrubý

DIN 61 / 31

–

117-110-S0

117-112-S0

117-114-S0

117-108-S0

117-109-S0

117-111-S0

117-107-S0

117-113-S0

164-153-S0

Cena € / ks

12,60

12,60

12,60

12,60

12,60

12,60

12,60

12,60

12,60

Cena € / ks od 5 ks

11,40

11,40

11,40

11,40

11,40

11,40

11,40

11,40

11,40

Špeciálny závitový adaptér
na kompenzáciu rôznych závitov alebo na pripojenie hadíc

od 11,40
Typ
od závitu (I)
od závitu (A)
na závit (I)

SG 2

SG 3

2“ jemný

2“ jemný

SG 4
–

–

–

–

2“ jemný
Ø 36-38 mm

DIN 59

–

–

–

s64x4

Mauser hrubý 2“

–

171-727-S0

171-732-S0

171-733-S0

171-738-S0

Cena € / ks

12,60

12,60

17,-

12,60

Cena € / ks od 5 ks

11,40

11,40

15,20

11,40

na závit (A)
Obj. č.

Typ
Závity
Pripojenie hadice

SG 5

SG 6

SG 7

SG 8

DIN 61 / 31

DIN 61 / 31

DIN 61 / 31

DIN 61 / 31

1“

1 1/4“

1 1/2“

2“

171-734-S0

171-735-S0

171-736-S0

171-737-S0

Cena € / ks

12,60

12,60

12,60

12,60

Cena € / ks od 5 ks

11,40

11,40

11,40

11,40

Obj. č.

208

SG 1
2“ jemný

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: dodávka zo skladu

od 11,40
Redukcia na pripojenie hadice SG 5
až SG 8. (Podobné obrázku)
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Sudové príslušenstvo
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Ukazovateľ hladiny so stupnicou objemu typ FS a typ FH
vhodné pre všetky bežné 200-litrové sudy (FS aj pre 60 litrov), použiteľné pre neleptavé kvapaliny, napr. oleje, nemrznúcu zmes, naftu a
vykurovací olej. Ukazovateľ hladiny sa montuje na 3/4" otvory. Na 2" čapovací otvor možno súčasne nasadiť čerpadlo, aby sa naplnilo
definované množstvo.

TYP FS

TYP FH

WW plavák sa nachádza v sude na tekutine, stupnica ukazuje obsah sudu
takmer na presnosť jedného litra.
WW s kombinovanou stupnicou pre 60 a 200-litrové sudy

WW pre všetky bežne dostupné 200-litrové sudy
WW kĺbový plavákový systém - zobrazenie stavu plnenia v % a litroch

Novinka: FS s
kombinovanou stupnicou
pre 60- a 200-litrové sudy!
Stavoznak typ FS, pre 60 a 200 litrové sudy s
¾“ otvorom, vhodný napr. pre olej, nemrznúcu
zmes, naftu a vykurovací olej

45,50

74,-

Obj. č. 137-715-S0

Obj. č. 129-362-S0

Elektronická odmerka pre jednoduché meranie stavu v
sudoch a nádobách:
denios.shop/sk-indikatory-hladiny

Ukazovateľ hladiny pre ležiace sudy
WW vhodné pre akýkoľvek stáčací
ventil 3/4"
WW môže byť používaný na stáčanie
pri namontovanom ukazovateli
hladiny plnenia

Sudový bezpečnostný ventil
WW pre ležaté a stojaté sudy
WW zabezpečuje potrebné
vyrovnanie tlaku pri stáčaní
alebo odčerpávaní
WW z mosadze, so závitom 2"

104,Obj. č. 117-138-S0
(bez čapovacieho kohúta)

Sudové kohúty
Pozri stranu

206-207
Poradenstvo: 032 743 04 67

Sudový poistný ventil, použiteľný na
stojace a ležiace sudy

68,Obj. č. 117-131-S0

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: dodávka zo skladu
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Otvárače sudov

Páka na nádoby s plastovou rukoväťou
W na jednoduché a bezpečné zaobchádzanie s
upínacími uzávermi
W zamedzuje pomliaždeninám prstov pri zaklapnutí
uzamykacej mechaniky
W výstupok na prednom konci páky sa zavesí na uško
zaisťovacej závlačky na upínacom prstenci
Páka na nádoby s plastovou
rukoväťou
Neiskrivé ventily pre priestory s nebezpečenstvom
výbuchu pozri obchod!
denios.shop/sk-online

44,50

Obj. č. 117-277-S0

Otvárač sudov

Tri-Sure® sudový kľúč a kľúč na
balónové kanistre

W na bezpečné otváranie bežne dostupných
200-litrových oceľových sudov
W mimoriadne dlhá ovládacia rukoväť zaisťuje optimálny pákový výkon
W v stabilnom oceľovom prevedení s vysokokvalitným nožom so
špeciálnym mosadzným legovaním
W náhradný nôž sa dodáva ako príslušenstvo

133,-

Na bezpečné nadvihnutie plechových zapečatených viečok a
otváranie sudových uzáverov.
W otváranie tesniacich uzáverov a sudových
uzáverov pomocou 1 nástroja
W pozinkovaná oceľ
W pre všetky uzávery Tri-Sure 3/4"- a 2"
W s narezávačom obalu

Obj. č. 156-168-S0

Náhradný nôž

45,50
Obj. č. 202-167-S0

69,50

Obj. č.
156-255-S0

Bezpečné natiahnutie a odtrhnutie tesniaceho uzáveru - žiadne nebezpečenstvo
zranenia ako pri obvyklom použití klieští.

Viacúčelový otvárač sudov z bronzu

Viacúčelový kľúč na sud z mosadze

W ľahké otváranie viek nádrží a sudových zátok 3/4" a 2"
W tvorba iskier je vylúčená

W viacúčelový kľúč na sud z mosadze
W el.vodivá verzia
W vhodné na uzávery bežných oceľových a plastových sudov

NOVINKA
S bronzovým otváračom bez problémov
nadvihnete napr. pevne držiace veká zo
sudov s upínacím krúžkom.

210

149,-

31,50

Obj. č. 210-011-S0

Obj. č. 210-012-S0

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: dodávka zo skladu
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Otvárače sudov

Sudový kľúč univerzálny

Sudový kľúč

Sudový kľúč

W hodí sa pre všetky bežne dostupné veká so
zátkou
W ľahké otváranie vďaka dlhému ramenu páky
W kľúč na sud z bronzu - tvorba iskier je
vylúčená

W z lakovanej liatiny
W hodí sa pre takmer všetky druhy uzáverov
W univerzálne použitie

W kľúč na sud z lakovanej ocele
W hodí sa na najbežnejšie dostupné sudové
uzávery

30,50

38,50

28,-

Obj. č. 117-139-S0

Obj. č. 157-449-S0

4

Obj. č. 117-250-S0

IBC otvárač viek

Sudový kľúč z ocele

W očkový kľúč na pohodlné otváranie viek IBC
W z pozinkovanej ocele
W k dispozícii v 2 veľkostiach

44,50
Obj. č. 117-251-S0
Sudový kľúč z bronzu

83,50

DN 150,
Obj. č. 185-786-S0

86,50

DN 225,
Obj. č. 185-787-S0

Sudový kľúč
multifunkčný

Sudový kľúč z
bronzu

Sudový kľúč z
plastu

W kľúč na sud vyhotovený z pevnej liatiny,
čierne lakovanie
W univerzálne použiteľný, pretože sa kľúč
na sud hodí na uzávery všetkých bežne
dostupných oceľových a plastových
sudov

W tvorba iskier je vylúčená
W hodí sa pre všetky bežne dostupné sudy
W kompaktné prevedenie

W vhodné pre 3/4" a 2" zátkové veká a plastové
veká DIN 51 a DIN 61

89,-

29,50

21,50

Obj. č. 157-450-S0

Obj. č. 117-199-S0

Obj. č. 117-253-S0

Neiskrivý sudový kľúč,
vhodný do oblasti s
nebezpečenstvom výbuchu

Krížový sudový kľúč

Očkový kľúč DIN 70

W kľúč na sudy z lakovanej ocele
W na ľahké otváranie bežných sudových
uzáverov podľa princípu krížového kľúča

W očkový kľúč na pohodlné otváranie
skrutkových uzáverov kanistrov

zo špeciálneho bronzu - schválené
pre použitie v Ex zónách 1, 21
W pre 22 rôznych sudových uzáverov

99,-

32,50

Obj. č. 250-295-S0

Obj. č. 171-739-S0

Poradenstvo: 032 743 04 67

Všetky položky s dopravou zdarma

35,- / BJ
BJ = 3 ks
Obj. č. 188-645-S0

Dodacia lehota: dodávka zo skladu
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Sudové lieviky

Sudový lievik z ocele
W na bezpečné plnenie kvapalín do 2" otvoru 200-litrových oceľových sudov
W veľkoplošný lievik suda v odolnom oceľovom prevedení s vysokokvalitným
práškovým lakovaním, modrá farba (RAL 5010)

W objem lievika 30 litrov umožňuje rýchle nalievanie aj väčších objemov
kvapaliny
W vonkajšie rozmery: (Ø x V): 650 x 135 mm
W vnútorné rozmery: (Ø x V): 620 x 135 mm

Sudový lievik, Obj. č. 123-242-S0

82,- / ks
PE sudový lievik GP 2
W bezpečné plnenie 200/220 litrových oceľových alebo plastových sudov s prstencom
W odkladacie veko chráni obsah suda pred znečisteniami - dodanie na
W lievik z polyetylénu v kompaktnom prevedení
prianie
W aretácia lievika na sude v zátkovom otvore
W dodáva sa aj v elektricky vodivom prevedení (odskúšané TÜV, čierna
W max. plniaci objem: 27 litrov
farba, bez vkladacieho sita)
W Ø vonkajší: 645 mm
W na lieviku môžu byť odložené malé nádoby a filtre
W s vložiteľným sitkom z nehrdzavejúcej ocele
Lievik GP 2 na 200-litrovom oceľovom sude Ex
verzia, Obj. č. 240-013-S0, € 104,-

Odkladacie veko z umelej hmoty, Obj. č. 240-014-S0, € 63,-

el. vodivé prevedenie (odskúšané TÜV), Obj. č. 241-917-S0, € 195,-

El. vodivá verzia, Obj. č. 241-918-S0, € 99,-

PRÍSLUŠENSTVO

Odkladacie veko z umelej hmoty
W veko z PE možno zavesiť pohodlne na lieviku
W vhodné aj pre oceľový lievik s obj. č. 123-242
Obj. č. 240-014-S0, € 63,-

212

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: dodávka zo skladu

www.denios.sk

IBC lieviky

Lievik pre IBC

4

Viac skvelých ponúk v našom
internetovom obchode!

W lievik na použitie pre bežné IBC
W na bezpečné zachytenie a odvádzanie kvapalín

denios.shop/ponuka

Lievik IBC uľahčuje čisté plnenie aj väčších množstiev kvapalín do kontajnera. Taktiež sa dá spoľahlivo vyhnúť neúmyselnému rozliatiu zostatkových množstiev.
W veľký odtokový otvor (145mm) s integrovanou 2" prípojkou, napr. pre
voliteľne dodávaný indikátor stavu plnenia

W vyrobený z chemicky odolného polyetylénu (PE)
W odtoková nádoba s bočnými odkladacími plochami
W odkladacie priehradky pre uzatváracie veko IBC

Lievik IBC typ X

Lievik IBC typ M

W veľký odtokový otvor (Ø 145 mm) s integrovanou 2" prípojkou, napr. pre
voliteľne dodávaný indikátor stavu plnenia
W odtoková nádoba s bočnými odkladacími plochami
W odkladacie priehradky pre uzatváracie veko IBC
W plniaci objem 15 litrov

W priemer odtokového otvora: cca. 100 mm
W plniaci objem 30 litrov

Plniaci lievik na nasadenie
na IBC

Typ
Vonkajšie rozmery Š x H x V [mm]
Farba prepravného vozíka
Hmotnosť [kg]
Obj. č.
Cena € / ks

Indikátor preplnenia (voliteľne)
vhodný pre integr. 2“ závit,
Obj. č. 148-365-S0, € 42,X

M

790 x 730 x 175

690 x 820 x 200

látka/modrá verzia

antracitova verzia

8

5

218-986-S0

243-312-S0

122,-

93,50

PRÍSLUŠENSTVO

Predĺžený vypúšťací
nástavec pre IBC
W dĺžka (mm): 250

21,50

Obj. č.
117-254-S0

Poradenstvo: 032 743 04 67

IBC otvárač viek

Lievik IBC typ „M“ - lievik dobre
dostupný prakticky zo všetkých
strán pre nekomplikované a rýchle
plnenie z malých nádob

Záchytné vane pre IBC z
polyetylénu
Od strany

W očkový kľúč na pohodlné otváranie viek IBC
W z pozinkovanej ocele
W k dispozícii v 2 veľkostiach

58-59

DN 150,
Obj. č. 185-786-S0,
€ 83,50

IBC

DN 225,
Obj. č. 185-787-S0,
€ 86,50

Všetky položky s dopravou zdarma

Pozri stranu

168-169

Dodacia lehota: dodávka zo skladu
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Sudové podstavce

Sudový podstavec s kolieskami z ocele a ušľachtilej ocele typ DT 1 – DT 5
W praktická preprava stojatých 60-/200-/220-litrových sudov z ocele alebo plastu
W s doplnkovým vybavením - užitočné pri mnohých aplikáciách

W pre 60-litrové oceľové sudy

W pre 200-litrové oceľové sudy
a 220-litrové plastové sudy

W vrátane tiahla na zjednodušenú a
ergonomickú prepravu
W s 4 pevnými hákmi na bezpečné
držanie suda

W pre 200/220-litrové sudy
W mechanika s nožným pedálom na jednoduché
vyklopenie suda - využíva sa napr. pri
odčerpávaní zvyškov pomocou čerpadla
W oceľová konštrukcia s lakovaním RAL 5010
(modrá farba)

Sudový podstavec DT 1 / 60, z ocele, pre
60-litrové sudy, vrátane tiahla

Sudový podstavec DT 1/200, z ocele, pre
200-/220-litrové sudy.

56,50

78,50

Obj. č. 171-741-S0

Obj. č. 189-634-S0

W sudový podstavec z ušľachtilej
ocele
W na jednoduchú prepravu 200-litrových sudov
a sudov z ušľachtilej ocele
W vhodné najmä napr. pre potravinársky a
farmaceutický priemysel
W ľahko a rýchlo sa čistí

W výška okraja 80 mm
W lakované modrou farbou (RAL 5010)

W pevný sudový podstavec pre
obzvlášť ťažké oceľové sudy
W nosnosť 500 kg
W stabilná oceľová konštrukcia, s modrým
lakovaním (RAL 5010)

DT1/60

DT 1/200

DT 2

DT 3

DT 4

DT 5

S tiahlom

Štandardná

S olejotesnou vaňou

S výklopnou mechanikou

Z ušľachtilej ocele

Zvýšená nosnosť

Celková nosnosť [kg]

100

350

300

350

350

500

Ø vnútri [mm]

400

610

610

610

610

610

Výška [mm]

135

125

185

145

165

165

Počet koliesok

4

4

4

4

4

8

Ø koliesko [mm]

60

75

75

75

80

100

171-741-S0

148-431-S0

189-637-S0

189-634-S0

189-635-S0

189-636-S0

56,50

78,50

117,-

89,-

212,-

109,-

Prevedenie

Obj. č.
Cena € / ks

214

89,-

Obj. č. 148-431-S0

W so zváranou, uzatvorenou vaňou

Typ

W sklopiteľný sudový podstavec
z ocele

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: dodávka zo skladu

www.denios.sk

Sudové podstavce
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Sudový podávač s kolieskami
W sudový podávač pre väčšiu bezpečnosť pri ručnej manipulácii so sudom
W dodáva sa aj v prevedení pre výbušné prostredie
W mechanizmus podávača vrátane upínacieho
zariadenia je prispôsobený na oceľové sudy,
oceľové sudy s vekom s upínacím prstencom
alebo 220-litrové plastové sudy s lemom
W prevedenie Ex: ušľachtilá oceľ, rukoväť
pozinkovaná oceľ
Podávač sudov s kolieskami
pre sudy s olemovanými
okrajmi
Vhodné pre

Oceľové sudy s olemovanými
okrajmi

Oceľové sudy s vekom

Plastové sudy s lemom

115-247-S0

115-248-S0

115-249-S0

655,-

655,-

722,-

133-762-S0

133-761-S0

133-717-S0

1.083,-

1.083,-

1.225,-

Normálna verzia
Hmotnosť: 7 kg
Obj. č.
Cena € / ks
Ex vyhotovenie
Hmotnosť: 9 kg
Obj. č.
Cena € / ks

Podávač sudov s kolieskami pre plastové
sudy s lemom

Sudový podstavec s kolieskami
typ DT6 pre bezpečnostné sudy
W na bezpečnú prepravu 200-litrových
oceľových sudov a bezpečnostných
sudov
W možnosť nastavenia z Ø 680 na 840 mm
W z pozinkovanej ocele
W ľahké premiestňovanie vďaka 4 otočným kolieskam

Dostupné aj v elektricky izolovanej verzii (pri prevádzke
v súlade s určením sú vhodné na použitie v oblastiach
ohrozených explóziou)

od 166,-

Sudový podstavec s kolieskami so záchytnou vaňou typ DT7
W záchytná vaňa z polyetylénu (vnútorný Ø 600 mm)
W vhodné na prepravu 200/220-litrových
oceľových a plastových sudov
W prepravný stojan z ocele so 4 otočnými
kolieskami s ľahkým chodom z polypropylénu
(Ø 100 x 38 mm)

219,Obj. č. 117-854-S0
Typ
Verzia

DT 6

DT 7

Nevodivý

Elektricky vodivý

s PE záchytnou vaničkou

Celková nosnosť [kg]

450

450

450

Ø vnútri [mm]

840

840

600

Výška [mm]

123

123

180

115-199-S0

127-147-S0

117-854-S0

166,-

309,-

219,-

Obj. č.
Cena € / ks

Poradenstvo: 032 743 04 67

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: dodávka zo skladu
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Sudové vozíky

5

DENIOS
záruka

W na bezpečnú a pohodlnú prepravu aj na väčšie vzdialenosti
W pre 200-litrové oceľové a plastové sudy s vekom
W s výklopnou podperou a pružinou pre bezpečné a kompaktné manipulovanie

rokov

Optimálna a ľahšia manipulácia so sudmi
vďaka výrazne nižšej námahe!

Dostupné aj v elektricky vodivej verzii (v súlade s predpismi sú vhodné na použitie v oblastiach ohrozených explóziou)!

Sudový vozík typ FKR-S2
žiarovo pozinkovaný alebo s modrým lakovaním (RAL 5010)
ľahké uloženie suda pomocou strmeňa a zaisťovacích hákov
zvýšená bezpečnosť vďaka dvom oporným kolesám
vozíky na sudy umožňujú premiestňovanie
200-litrových sudov na záchytné vane
(max. výška vane 260 mm)
W možnosť výberu nafukovacích alebo gumených
pneumatík, koleso-Ø: 350 mm
W
W
W
W

od 266,Sudový vozík FKR-S2, práškovo lakovaná
povrchová úprava v RAL 5010 s 2 opornými
kolesami, celogumené pneumatiky,
Obj. č. 164-364-S0,€ 266,-

Sudový vozík typ FKH

od 187,-

W vozík na sudy s celogumovými pneumatikami, na bezpečnú prepravu a stáčanie
200-litrových oceľových a plastových sudov s vekom
W na vyklopenie a pohodlnú prepravu
W ľahké a bezpečné uloženie sudov vďaka zaisťovacím hákom
W môže byť využité aj ako stáčacia stanica
W veľké celogumové kolesá, ideálne riešenie pri použití na nerovných podlahách

Vhodné aj ako
plniaca stanica.

Štandardná verzia
Typ
Pneumatiky

FKH

Celogumené

Vzduch

Celogumené

Celková nosnosť [kg]

Sudové vozíky FKH, s výklopnou podperou pre
bezpečné postavenie, Obj. č. 164-355-S0

216

Obj. č. práškovo lakovaná verzia

Všetky položky s dopravou zdarma

FKR-S2

FKH

Plná guma EL

300

Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)
Cena € / ks

El. vodivá verzia

FKR-S2

730 x 545 x 1600

730 x 520 x 1600

730 x 570 x 1590

650 x 600 x 1415

164-364-S0

164-362-S0

164-355-S0

180-863-S0

180-861-S0

266,-

293,-

187,-

524,-

412,-

Dodacia lehota: dodávka zo skladu

www.denios.sk

DENIOS
záruka

5
rokov

Všetky podrobnosti o výrobkoch a výhody
uvidíte na našom videu!
denios.shop/sk-secucomfort

Sudové vozíky
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W pre najvyššie nároky na bezpečnosť a ergonómiu

Sudový vozík Secu Comfort
Uchopenie a preprava i plných sudov s minimálnym úsilím, úplne bez rizika ohrozenia zdravia.
W
W
W
W
W

jednoduchá a rýchla preprava sudov
vhodný pro oceľové a plastové sudy s objemom až 220 litrov
jednoduché uchopenie a preprava veľkých a ťažkých sudov( iba jednou osobou)
nie je nutné naklápanie alebo podjazd plných sudov
stabilná nerezová nebo oceľová konštrukcia s dlhou životnosťou, práškovo lakovaná verzia
Väčšia ergonómia - viac, ako to vyžaduje ochrana práce. Dodáva sa aj v
prevedení s vybíjacou schopnosťou pre priestory chránené pred výbuchom!

Secu Comfort,elektricky vodivá
verzia, červené lakovanie. Vhodné
pre Ex zóny 1, 2 IIA, IIB.
ergonomický sudový vyklápač
Secu Plus, s veľkou platformou
a retiazkou pre zaistenie suda

Vozík na sudy Secu Comfort, s celopryžovými
kolieskami, nosnosť 350 kg

od 369,-

Secu Plus - ideálne doplnenie sudového vozíka Secu Comfort!

Sudový vyklápač Secu Plus
jednoduché naklopenie suda do vodorovnej pozície - pre ďalšiu prepravu, k
skladovaniu alebo stáčaniu
W 2 otočné kolieska s aretáciou a 2 pevné kolieska (Ø 160 mm), gumové, s ložiskom
W pre 200/220 litrové oceľové a plastové sudy
W nastaviteľná rukoväť s 3 funkciami: vyklápanie / posúvanie
/ zaistenie napr. pri stáčaní, z práškovo lakovanej ocele
W veľká pozinkovaná platforma pre bezpečné umiestnenie
suda pomocou sudového vozíka Secu Comfort
W 2 otočné kolieska s aretáciou (Ø 125 mm) a 2 pevné
kolieska (Ø 160 mm), gumové, s ložiskom

NOVINKA

Bezpečné stáčanie s vaňou na malé
nádoby (viď príslušenstvo), max.
výška stáčania 350 mm.

326,Obj. č. 251-170-S0
Bezproblémové naklápanie pomocou rolovacej lišty a nastaviteľnej páky
Typ
Verzia

Secu Comfort

Secu Comfort

Secu Plus

Štandardná verzia

El. vodivá verzia

Štandardná verzia

Celková nosnosť [kg]

350

Farba

oranžová verzia

látka/červená verzia

oranžová verzia

Obj. č.

243-307-S0

250-280-S0

251-170-S0

369,-

735,-

326,-

Cena € / ks

Poradenstvo: 032 743 04 67

PRÍSLUŠENSTVO
Koliesková podložka na ľahké otáčanie
sudov, Obj. č. 115-213-S0, € 74,-

CENA ZA SADU
Cenovo výhodná kombinácia Secu
Comfort a Secu Plus,
Obj. č. 257-452-S0, € 656,-

Všetky položky s dopravou zdarma

Záchytná vaňa na malé nádoby na
bezpečné stáčacie
Obj. č. 243-475-S0, € 54,50

Dodacia lehota: dodávka zo skladu
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Sudové zdvíhacie zariadenia

WW preprava 200-litrových oceľových sudov vertikálne

Kliešte na sudy typ FZ 600
WW zdvíhanie a preprava 200-litrových sudov s lemom alebo sudov
s upínacími prstencami
WW vhodné aj pre použitie pri tesne stojacich sudoch alebo plnení
bezpečnostných alebo ochranných sudov
WW s modrým lakovaním (RAL 5010)
WW nosnosť: 350 kg
WW hmotnosť : 10 kg

TOP PRODUKT

142,Obj. č. 115-256-S0

Sudový záves s manžetou typ FGM
Mimoriadne vhodný na prepravu stojacich, otvorených alebo
uzavretých kovových sudov s okrajom. Manžeta je pod okrajom
suda, bezpečne sa upevňuje o okraj suda pomocou upínacej páky.
Šírka sa dá regulovať nastavovacou skrutkou.
WW priemer sudov: 560 - 610 mm
WW nosnosť: 300 kg
WW hmotnosť : 10 kg

458,Obj. č. 115-197-S0

Kliešte na sudy typ FZ-S
Na vertikálne zdvíhanie 200-litrových oceľových sudov s lemom.
Možno prepravovať aj otvorené sudy, pretože sú stále udržiavané vo
zvislej polohe. Práškovaná povrchová úprava v modrej (RAL 5010).
WW ideálne riešenie pre tesne stojace sudy
WW nosnosť: 350 kg
WW hmotnosť : 8 kg

Sud je uchopený len na jednej
strane, preto sa dajú sudové
kliešte FZ-S použiť na sudy,
ktoré stoja pri sebe blízko.

254,Obj. č. 115-266-S0

218

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: dodávka zo skladu

www.denios.sk

Sudové zdvíhacie zariadenia
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W na premiestňovanie stojatých a ležatých sudov

Zdvíhacia svorka na sudy typ FGK
VŠESTRANNE VYUŽITEĽNÁ!
W optimálne aj na postavenie ležiaceho suda
W na zdvíhanie a prepravu ležiacich alebo
stojacich 60- a 200-litrových oceľových sudov
W pevná reťazová konštrukcia so špeciálnymi
uchopovacími hákmi na umiestnenie suda
W vhodné aj pre použitie pri tesne stojacich
sudoch alebo plnení bezpečnostných alebo
ochranných sudov
W nosnosť: 500 kg
W hmotnosť : 2,2 kg

BESTSELLER

313,Obj. č. 164-398-S0

Zdvíhacia svorka na sudy typ FGK - ideálna na dvíhanie
stojacich alebo ležiacich sudov.
Postavenie ležiaceho suda
bez námahy

W horizontálna preprava 200-litrových oceľových sudov

Kliešte na sudy typ FZ 500-H,
práškovaná povrchová úprava
W na horizontálne zdvíhanie a prepravu
200-litrových sudov s lemom alebo
sudov s upínacími prstencami
W s aretačným zariadením
W nosnosť: 350 kg
W hmotnosť : 8 kg

Poradenstvo: 032 743 04 67

Sudový záves typ FGV
W na zdvíhanie a prepravu ležiacich
60- a 200-litrových oceľových
sudov s lemom
W pevná reťazová konštrukcia s 2
špeciálnymi uchopovacími hákmi
na umiestnenie suda
W nosnosť: 300 kg
W hmotnosť : 4 kg

226,-

244,-

Obj. č. 164-399-S0

Obj. č. 115-188-S0

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: dodávka zo skladu
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Podávače sudov

WW sudové kliešte ako nástavec vysokozdvižného vozíka na prepravu 1 suda
WW vhodné pre 220-litrové plastové alebo 220-litrové oceľové sudy s lemom
WW vrátane zaistenia na vysokozdvižnom vozíku pomocou krídlových skrutiek
WW s modrým práškovým lakovaním (RAL 5010)

Sudové kliešte typ SK, odskúšané a vhodné na použitie vo výbušnom prostredí
WW s nastaviteľnou, automaticky uzatváranou sudovou svorkou, ktorá
sud bezpečne uchytí a drží
WW bezpečné držanie aj pri rôznych veľkostiach sudu
WW odskúšané a vhodné na použitie vo výbušnom prostredí:
IIB T4 zóna 1
WW vhodné pre 220-litrové plastové a 200-litrové oceľové sudy

530 - 610

180

170

205
180

565

170

pohodlné nastavenie na daný typ suda
pomocou ručného ovládania kolesom so
stupnicou

Bezpečná preprava plastových a oceľových sudov

899,-

1280

Obj. č. 212-869-S0

Pohľad zhora: Sudový upínač typ SK

Sudové kliešte typ FK
WW s automaticky uzatvárateľnými sudovými kliešťami, ktoré
bezpečne uchopia a udržia a oceľový sud
WW vhodné pre 200-litrové oceľové sudy s lemom

689,Pohľad zhora: Sudové kliešte typ FK

Obj. č. 164-394-S0
Typ
Vhodné pre

FK 1

SK

200 l oceľový sud s lemom/vekom

200 l oceľový sud s lemom/vekom a 220 l plastový sud s vekom a sud s prstencom

Celková nosnosť [kg]
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)

350

300

710 x 1100 x 160

675 x 1280 x 220

150 x 55

170 x 70

Otvory pre vidlice Š x V [mm]
Hmotnosť [kg]
Obj. č.
Cena € / ks

220

Všetky položky s dopravou zdarma

56

47

164-394-S0

212-869-S0

689,-

899,-

Dodacia lehota: dodávka zo skladu

www.denios.sk
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Podávač sudov typ SH
WW praktická preprava až dvoch 200-litrových oceľových sudov
WW pevné držanie aj na nerovných podlahách
WW obsluha jednou osobou - ďalšia osoba, ktorá má pomáhať pri nájazde a
nakladaní sudov nie je potrebná

od 1.088,-

Zachytením sudov pod okrajom a nadvihnutím podávača sudov sa sud
automaticky zabezpečí. Podávač sa pri procese zdvíhania ukotví na
okraji suda. Pri zosadení suda nastáva automatické odblokovanie.
WW bezpečné uloženie oceľových sudov s lemom a sudov s upínacím prstencom
WW výškovo nastaviteľný
WW pevná zváraná konštrukcia z ocele
WW stohovací prípojný modul s modrým práškovým lakovaním (RAL 5010)
WW rýchla jednoduchá montáž na vysokozdvižný vozík
WW automatická fixácia pri zdvíhaní suda
WW automatické uvoľnenie svorky pri poklese

Otestované záchytné vane s povolením na
skladovanie nebezpečných látok
Od strany

6

Podávač sudov typ SH 1 pre 1 sud à 200 litrov, nosnosť:
350 kg

Pohľad zboku: sudový podávač SH 1 a SH 2.

Pohľad zhora: sudový podávač SH 1.

Pohľad zhora: sudový podávač SH 2.

Typ

SH 1

Celková nosnosť [kg]
Vhodné pre
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)

SH 2

350

700

1 x 200 l oceľový valcový/sud s oceľovým vekom

2 x 200 l oceľové valcové/sudy s oceľovým vekom

710 x 890 x 975

1050 x 1080 x 975

140 x 55

150 x 55

Otvory pre vidlice Š x V [mm]
Hmotnosť [kg]
Obj. č.
Cena € / ks

Poradenstvo: 032 743 04 67

Podávač sudov typ SH 2 pre 2 sudy à 200 litrov, nosnosť:
2 x 350 kg

Všetky položky s dopravou zdarma

70

110

115-223-S0

115-225-S0

1.088,-

1.827,-

Dodacia lehota: dodávka zo skladu
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Obracače a podávače sudov

EX II 2G IIB T4

W zdvíhanie, otočenie, vyprázdnenie sudov
Obracače sudov sú prídavné prístroje k vysokozdvižnému vidlicovému vozíku a hodia sa na
dvíhanie, otáčanie, vyprázdňovanie a prepravu sudov. Jednoduchá obsluha jednou osobou.

Obracač sudov typ SV,
s ručným kolesom
W vhodné pre sudy s priemerom
380 až 600 mm
W dodáva sa aj v prevedení pre priestory
chránené pred výbuchom podľa Atex
W ideálne riešenie pre 60- až 220-litrové plastové
sudy s krúžkom a sudy s vekom a tiež pre 60- a
200-litrové oceľové sudy s lemom a sudy s
upínacím prstencom
W samosvorná závitovková prevodovka s ručným
kolesom s ľahkým chodom
W hranolové čeľuste s otočným uložením s
bezpečnostným pásom v prednej časti
W bezpečnostná reťaz na upevnenie na
vysokozdvižnom vozíku
W rozsah otáčania: 180°

Obracač sudov typ SV,
s ručným ovládaním

od 1.672,-

Ex verzia viď tabuľku

Pohľad zhora: obracač sudov SV.

Obracač sudov typ SVK,
s ovládacou reťazou

Obracač sudov typ SVK,
s ovládacou reťazou

1.544,-

W reťazová slučka umožňuje vyprázdnenie suda
v akejkoľvek výške a jednoduché ovládanie a
použitie z miesta vodiča
W zaistenie na vysokozdvižnom vozíku pomocou
aretačných skrutiek
W pevná zváraná konštrukcia z ocele
W s robustným práškovým lakovaním v modrej
(RAL 5010)
W rozsah otáčania: > 360°

Obj. č. 164-393-S0
Ovládanie pomocou nekonečnej
reťaze zo sedadla vodiča.

Typ
Použitie

SV

SVK

60- až 220-litrové plastové a
60-/200-litrové oceľové sudy

200 l oceľové sudy

300

300

Celková nosnosť [kg]
Hmotnosť [kg]
Otvory pre vidlice Š x V [mm]
Odstup otvorov pre vidlice
[mm]
Obj. č. Štandardná verzia
Cena € / ks
Obj. č. Ex verzia
Cena € / ks

222

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: dodávka zo skladu

90

70

170 x 70

180 x 65

695

620

115-286-S0

164-393-S0

1.672,-

1.544,-

147-724-S0

–

2.022,-

–

www.denios.sk
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Podávač sudov typ RLN
pre stojacie a ležiace 200-litrové oceľové sudy
odskúšané a vhodné na použitie vo výbušnom prostredí
kompaktne uchytenie suda
automatická aretácia
sudy môžu byť ukladané do regálov natesno
stojací sud môže byť uchytený a umiestnený do vodorovnej polohy klesaním
vysokozdvižného vozíka
W uskladnenie suda bez zbytočného úsilia
W
W
W
W
W
W

Podávač sudov typ RLN pre 1 sud à 200 litrov

1.177,Obj. č. 115-289-S0

Pohľad zhora: sudové chápadlo RLN.

Typ
Použitie

RLN
200-litrový oceľový sud, stojaci alebo ležiaci

Celková nosnosť [kg]
Hmotnosť [kg]
Otvory pre vidlice Š x V [mm]
Odstup otvorov pre vidlice [mm]
Obj. č.
Cena € / ks

300
75
170 x 70
665
115-289-S0
1.177,-

Typ Vario
pre 200-litorvé oceľové sudy, ideálne riešenie pre nakladanie/vykladanie z paliet a záchytných vaní
variabilná konfigurácia, nastaviteľná pre rôzne nájazdové situácie
nastaviteľné rozpätie na prispôsobenie rôznym nájazdovým šírkam paliet a záchytných vaní
gumené kolesá Ø 200 mm, sériovo vybavené 2 doplnkovými kolesami Ø 80 mm na jednoduchý
podjazd paliet
W zdvíhanie pomocou nožného pedála
W rozsah zdvihu: 0-550 mm
Typ VARIO, rozmery Š x H x V (mm):
W nosnosť: 300 kg
W
W
W
W

1 210 x 1 240 x 2 120

2.117,Obj. č. 178-864-S0

Príklad použitia: s nastaviteľným podvozkom možno uchopiť aj vzadu stojaci sud, napr. pri vedľa seba
uložených záchytných vaniach.

Poradenstvo: 032 743 04 67

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: dodávka zo skladu

223

4

Sudové zdvižky

Sudová zdvižka typ Servo FL pre mnohostranné použitie vo výrobe a prevádzke
W pevný oceľový rám s modrým práškovým lakovaním
Zdvižky radu Servo Vám ponúkajú vhodné riešenia pre veľa aplikácií:
Na nasledujúcich stránkach nájdete 3 typy podvozkov, v kombinácii so 4 praktickými, robustnými sudovými
zdvižkamii - na zdvíhanie, prepravu a otáčanie oceľových a plastových sudov.
W Typ Servo FL 8: krátke prevedenie, úzky podvozok
W Typ Servo FL 12: krátke prevedenie, široký podvozok
W Typ Servo FL 16: vysoké prevedenie, široký podvozok

W zdvíhanie sa realizuje pomocou nožnej hydrauliky
W klesanie sa realizuje osobitným nožným pedálom
W jednoduché premiestňovanie pomocou 2 konzolových
a 2 natáčacích koliesok (s aretáciou)

Praktické nožné čerpadlo na
ergonomické zdvíhanie suda

Úzky podvozok – na privážanie do europaliet alebo
rôznych záchytných vaní DENIOS
Rozmery: široký / úzky podvozok.

Široký podvozok – na „obídenie“ europaliet a záchytných vaní
DENIOS. Možné je aj prejdenie okolo europaliet, aby sa napr.
dalo dosiahnuť na sud stojaci vzadu.

224

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: dodávka zo skladu

www.denios.sk

Sudové zdvižky

4

Sudová zdvižka Servo FL s podávačom sudov typ M
W špeciálny mechanizmus pre 60-litrové a 200-litrové s lemom
sudy a oceľové sudy s upínacím krúžkom

Zdvihák typu Servo FL 8 so
sudovou svorkou typu M.

W nosnosť: 300 kg

od 1.594,FL 8-M

FL 12-M

FL 16-M F

Podvozok

Typ

úzky

široký

široký

Svetlá šírka podvozku [mm]

278

974

974

1605

1605

2135

Výška [mm]
Min výška zdvihu [mm]

120

0

0

Max výška zdvihu [mm]*

740

740

1390

181-092-S0

115-218-S0

181-098-S0

1.594,-

1.672,-

2.027,-

Obj. č.
Cena € / ks

*odmerané na spodnej hrane oceľového suda 200 l (max. výška zdvihu sa môže líšiť v prípade iných typov sudov)

Sudová zdvižka Servo FL so sudovým upínačom typ K
W sudové kliešte sú samozatváracie, pre 200-litrové oceľové sudy
W nosnosť: 300 kg

Sudová zdvižka typu Servo FL 12
so sudovou svorkou typu K

od 1.763,Typ

FL 8-K

FL 12-K

FL 16-K F

Podvozok

úzky

široký

široký

Svetlá šírka podvozku [mm]

278

974

974

1605

1605

2135

Výška [mm]
Min výška zdvihu [mm]

120

0

0

Max výška zdvihu [mm]*

520

520

1170

138-379-S0

115-215-S0

181-094-S0

1.763,-

1.756,-

2.147,-

Obj. č.
Cena € / ks

*odmerané na spodnej hrane oceľového suda 200 l (max. výška zdvihu sa môže líšiť v prípade iných typov sudov)

Sudová zdvižka Servo FL so sudovým upínačom typ SK
W sudové kliešte nastaviteľné, samozatváracie, univerzálna verzia
pre všetky 200-/220-litrové oceľové a plastové sudy
W nosnosť: 300 kg

Zdvihák typu Servo FL 8 so
sudovou svorkou typu SK.

od 1.575,FL 8-SK

FL 12-SK

FL 16-SK

Podvozok

Typ

úzky

široký

široký

Svetlá šírka podvozku [mm]

278

974

974

1605

1605

2135

Vonkajšia výška [mm]
Min výška zdvihu [mm]

120

0

0

Max výška zdvihu [mm]*

520

520

1170

214-474-S0

214-475-S0

214-476-S0

1.575,-

1.592,-

1.757,-

Obj. č.
Cena € / ks

*odmerané na spodnej hrane oceľového suda 200 l (max. výška zdvihu sa môže líšiť v prípade iných typov sudov)

Poradenstvo: 032 743 04 67
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Sudové zdvižky

Typ Servo FW, s rozsahom otáčania >360°

2.647,Obj. č. 115-293-S0
Servo FW 16-F so širokým podvozkom,
vysoká verzia.

W na zdvíhanie, otáčanie, miešanie, vyprázdnenie a prepravu
W uchopovací mechanizmus s otočnými prizmatickými čelusťami - ideálne riešenie pre 60- až 220-litrové
plastové sudy s krúžkom a sudy s vekom a tiež pre 60- a 200-litrové oceľové sudy a sudy s lemom
W
W
W
W
W
W
W

plastové a oceľové sudy sú bezpečne ukladané a udržiavané
nosnosť: 300 kg
rozsah otáčania: > 360°
jednoduché premiestňovanie pomocou 2 pevných a 2 otočných kolies (s aretáciou)
praktické nožné čerpadlo na ergonomické zdvíhanie suda
klesanie suda sa realizuje pomocou nožného pedálu
pevná oceľová konštrukcia, práškovo lakovaný, odolný voči mechanickej záťaži
Samosvorná prevodovka s ľahko ovládateľným ručným kolesom,
rozsah otáčania: 360°

Servo FW 12 s širokým podvozkom,
nízka verzia

2.056,-

Na výber sú 2 šírky podvozku:
Úzky podvozok umožňuje vjazd do výrezov v europaletách
či do rôznych záchytných vaní od DENIOSu. Tak je možné
zobrať napr. sud z europalety a položiť ho v sklade na
podjazdnú záchytnú vaňu.
Široký podvozok umožňuje nadjazd nad europaletami. Tým
sa umožní prístup k sudu stojacemu za paletou.
Všetky modely Servo so širokým podvozkom sú voliteľne
k dispozícii v 2 rôznych výškach (viď tabuľku), s plochou
zdvihnutia do max. 1450 mm.
Rovnako je možné obsluhovať i záchytné vane DENIOS pre
1 alebo 2 sudy.

Obj. č. 181-090-S0

Rozmery: široký / úzky podvozok.

FW 8

FW 12

FW 16-F

Podvozok

Typ

úzky

široký

široký

Svetlá šírka podvozku [mm]

278

974

974

1605

1605

2135

Vonkajšia výška [mm]
Min výška zdvihu [mm]

120

0

0

Max výška zdvihu [mm]*

750

750

1400

181-088-S0

181-090-S0

115-293-S0

1.998,-

2.056,-

2.647,-

Obj. č.
Cena € / ks

Pohľad zboku typ Servo FW, s
>360° otáčaním.

*odmerané na spodnej hrane oceľového suda 200 l (max. výška zdvihu sa môže líšiť v prípade iných typov sudov)
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Typ LD – s automatickým podávačom sudov
W na europalety alebo záchytné vane DENIOS je možný nájazd cez roh
W jednoduché a bezpečné manipulovanie na europaletách
a záchytných vaniach od DENIOSu už nie problém vďaka
použitiu sudovej zdvižky LD
W obratný a kompaktný - 2 otočné kolesá (s aretáciou)
umožňujú presne umiestnenie
W bezproblémové zdvíhanie suda pomocou nožného pedála,
klesanie sa realizuje nožným pedálom
W pri stlačení nožnej hydrauliky sa sud automaticky uchopí a
bude bezpečne držaný

Typový prehľad:
Typ LD – so samozatváracím
uchopovacím mechanizmom
W špeciálne pre 200-litorvé oceľové
vrúbkované sudy a oceľové sudy s
upínacími prstencami
Typ LD-SK – so samouzatvárateľnými
sudovými kliešťami
W pre 220-litrové plastové sudy s vekom
a tiež 200-litrové oceľové sudy
W kliešte suda sa regulujú ručným
kolesom za účelom pohodlného
prispôsobenia k rôznym veľkostiam
sudov

1.389,-

Jednoduchá obsluha záchytnej vane
vďaka pravouhlému podvozku sudovej
zdvižky LD pre 200 litrové oceľové sudy

1.025,-

K dispozícii tiež ako prevedenie
LD-SK pre plastové sudy - pre
podrobnosti viď tabuľku

Obj. č. 227-161-S0

Ručné ovládanie kolieskom so
stupnicou na presné nastavenie
klieští na daný typ suda.

Obj. č. 201-867-S0
Sudová zdvižka typ LD-SK

Typ

LD

LD-SK

Zdvíhanie/preprava oceľových sudov

Zdvíhanie/preprava oceľových / sudov plastu

Celková nosnosť [kg]

350

300

Max výška zdvihu [mm]*

485

500

1120 x 900 x 1260

1120 x 900 x 1260

227-161-S0

201-867-S0

1.025,-

1.389,-

Použitie

Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)
Obj. č.
Cena € / ks

Prejazd ponad europaletu
umožňuje, že aj sud postavený v
strede je pohodlne dostupný.

*odmerané na spodnej hrane oceľového suda 200 l (max. výška zdvihu sa môže líšiť v prípade iných typov sudov)

Poradenstvo: 032 743 04 67
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Sudové zdvižky v nevýbušnom prevedení

DENIOS
záruka

5

rokov

Vyvinuté pre výbušné priestory

Funkcia a bezpečnosť na
najvyššej úrovni
Sudová zdvižka Secu Ex
Verzie:
Sudová zdvižka Secu Ex je k dispozícii v 3 rôznych
typoch: na zdvíhanie, prepravu a otáčanie
oceľových a plastových sudov. Vyberte si vhodný
typ pre Vaše použitie v kombinácii s 3 variantmi
podvozku: úzky podvozok, široký podvozok alebo
nastaviteľný podvozok (podrobný opis nájdete na
nasledujúcich stránkach výrobku)

W úzky
podvozok
napr. s
obracačom
sudov typ W

W široký
podvozok
napr. so
sudovou
svorkou
typ SK

Skladovanie a manipulácia so sudmi v ex-zónach si vyžaduje zodpovedajúce nástroje. S veľkou
skúsenosťou našich inžinierov a bezpečnostných expertov sme vytvorili u nás v DENIOSe sudovú zdvižku
Secu Ex pre ex-zóny.
To znamená: maximálná ochrana používateľa v citlivom prostredí a zhoda s požiadavkami ATEX už v
sériovom vyhotovení.
Dizajn a funkcia sú pri sudovej zdvižke Secu Ex perfektne zosúladené. Z toho má prospech
najmä obsluha. Celé prevedenie Secu Ex je nenáročné na údržbu.

W nastaviteľný
podvozok
napr. s
podávačom
sudov typ M

Všetky varianty podvozkov sú k dispozícii v úzkom a širokom prevedení
(pre podrobnosti pozri tabuľku): - Úzke prevedenie: napr. pre nakladanie paliet a
záchytných vaní od Deniosu - Široké prevedenie: napr. pre nakladanie záchytných
vaní od DENIOSu alebo pre vkladanie do regálov.
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4

Sudová zdvižka Secu so sudovým upínačom typ M
W na zdvíhanie a prepravu 200-litrových oceľových sudov alebo
sudov s prstencom
W oceľový sud je automaticky uchopený a bezpečne drží pod horným
okrajom suda
W zdvíhanie suda bez námahy pomocou nožného pedálu, presné klesanie
sa realizuje samostatným nožným pedálom
W výšky zdvihu až do 1405 mm

4.114,Obj. č. 236-561-S0

Varianty:
Úzky podvozok – k podjazd europaliet alebo rôznych
záchytných vaní od DENIOSu
W 2 pevné a 2 otočné kolesá (s brzdou a ochranou nôh)
Široký podvozok - na objazd europaliet a záchytných vaní
W 2 pevné a 2 otočné kolesá (s brzdou a ochranou nôh)
Nastaviteľný podvozok - ideálne pre nájazd záchytných vaní „cez roh“
alebo nadjazd nad europalety
W nájazdový uhol s 2 nastaviteľnými polohami
W 4 veľké kolieska pre pohodlnú prepravu a prejazd aj v stiesnených
priestoroch

Sudová zdvižka Secu Ex s podavačom sudov typ M,
krátka verzia s úzkym podvozkom

Upínacie zariadenie s integrovaným vyrovnaním
potenciálu - Ex ochrana do najmenších detailov

Sklopný nožný pedál a ochrana nohy pre optimálnu
bezpečnosť

Secu Ex s podávačom sudov typ M, vysoké
prevedenie so širokým podvozkom,
Obj. č. 236-560-S0

Podvozok
Celková výška [mm]

úzky

široký

nastaviteľný

1635

2135

1635

2135

1755

2255

Max výška zdvihu [mm]*

905

1405

905

1405

905

1405

Min výška zdvihu [mm]

120

120

0

0

0

0

Použitie

Zdvíhanie/preprava oceľových sudov

Celková nosnosť [kg]

300

Vonkajšie rozmery Š x H [mm]
Obj. č.
Cena € / ks

1216 x 1233

1132 x 1290

236-561-S0

236-562-S0

236-559-S0

236-560-S0

236-563-S0

236-564-S0

4.114,-

4.285,-

4.039,-

4.243,-

4.659,-

4.909,-

*Min./max. výška zdvihu meraná od podlahy, resp. od europalety do spodnej hrany 200-litrového oceľového suda. Údaje sa môžu líšiť v prípade iných typov sudov

Poradenstvo: 032 743 04 67
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Sudové zdvižky v
nevýbušnom prevedení

DENIOS
záruka

5

EX II 2G IIB T4

rokov

Funkcia a bezpečnosť na najvyššej úrovni
Sudová zdvižka Secu so sudovou svorkou typ SK

od 4.326,-

W na zdvíhanie a prepravu 200/220-litrových oceľových a plastových
sudov
W automaticky uzatvárateľné sudové kliešte sú rýchlo nastaviteľné - na
prispôsobenie a bezpečné držanie sudov rôznych veľkostí
W zdvíhanie suda bez námahy a presné klesanie pomocou nožného pedála
W výška zdvihu až do 1320 mm

Varianty:
Úzky podvozok – k podjazd europaliet alebo rôznych záchytných vaní od
DENIOSu
W 2 pevné a 2 otočné kolesá (s brzdou a ochranou nôh)
Široký podvozok - na objazd europaliet a záchytných vaní
W 2 pevné a 2 otočné kolesá (s brzdou a ochranou nôh)
Nastaviteľný podvozok - ideálne pre nájazd záchytných vaní „cez roh“
alebo nadjazd nad europalety
W nájazdový uhol s 2 nastaviteľnými polohami
W 4 veľké kolieska pre pohodlnú prepravu a prejazd aj v stiesnených
priestoroch

Sudová zdvižka Secu so
sudovou svorkou typ SK.

Jednoduchý nájazd k
sudom na záchytnej vani
cez roh.

Ručné ovládanie kolesom so stupnicou
a aretáciou pre pohodlné nastavenie na
priemer suda.

S nastaviteľným podvozkom sa dá
pohodlné prechádzať ponad europalety.
Aj vzadu stojací sud sa dá ľahko
dosiahnuť.

Podvozok

úzky

Celková výška [mm]

široký

nastaviteľný

1635

2135

1635

2135

1755

2255

Max výška zdvihu [mm]*

700

1200

700

1200

820

1320

Min výška zdvihu [mm]

120

120

0

0

0

0

Použitie

Zdvíhanie/preprava oceľových / plastových sudov

Celková nosnosť [kg]

300

Vonkajšie rozmery Š x H [mm]
Obj. č.
Cena € / ks

1216 x 1233

1132 x 1290

236-567-S0

236-568-S0

236-565-S0

236-566-S0

236-569-S0

236-570-S0

4.368,-

4.448,-

4.326,-

4.448,-

4.909,-

4.947,-

*Min./max. výška zdvihu meraná od podlahy, resp. od europalety do spodnej hrany 200-litrového oceľového suda. Údaje sa môžu líšiť v prípade iných typov sudov

Všetky varianty podvozkov sú k dispozícii v úzkom a širokom prevedení (pre podrobnosti pozri tabuľku): Úzke prevedenie: napr. k podjazdu paliet
a záchytných vaní od Deniosu - Široké prevedenie: napr. objazd paliet a záchytných vaní od Deniosu alebo pre vkladanie do regálov.
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DENIOS
záruka

Sudové zdvižky v nevýbušnom prevedení

5

rokov

Sudová zdvižka Secu s obracačom sudov typ W
W na dvíhanie, prepravu a otáčanie 60- až 220-litrových
plastových sudov a sudov s vekom a tiež pre 60- až 200-litrové
oceľové sudy s lemom a sudy s prstencom
W rozsah otáčania: > 360°

4

od 5.034,-

W upínací systém s prizmatickými upínacími čeľusťami a upínacím pásom sudy rôznych typov a veľkostí sa bezpečne uchopia a držia
W na zdvíhanie, otáčanie, miešanie, vyprázdňovanie
W manipulácia pomocou ovládania ručným kolies umožňuje presné
polohovanie suda
W zdvíhanie suda bez námahy pomocou nožného pedála, presné klesanie sa
realizuje nožným pedálom
W prostredníctvom 2 pevných a 2 otočných koliesok ľahko pojazdné
(otočné kolesá s aretáciou)
W výška zdvihu až do 1430 mm

Sudová zdvižka Secu EX - s
obracačom sudov typu W pre
oceľové a plastové sudy
Secu Ex s obracačom
sudov typ W so širokým
podvozkom na obídenie
záchytných vaní,
Obj. č. 236-572-S0

Sudová zdvižka Secu Ex s obracačom sudov
typ W, krátke prevedenie s úzkym podvozkom
- ideálne pre nájazd na europalety,
Obj. č. 236-573-S0

Mechanizmus s ručným
ovládaním kolesom, s
ochranou proti výbuchu

Podvozok
Celková výška [mm]

úzky

široký

1635

2135

1635

2135

Max výška zdvihu [mm]*

930

1430

930

1430

Min výška zdvihu [mm]

120

120

0

0

Použitie

Zdvíhanie/točenie/preprava oceľových / plastových sudov

Celková nosnosť [kg]

300

Vonkajšie rozmery Š x H [mm]
Obj. č.
Cena € / ks

1216 x 1233
236-573-S0

236-574-S0

236-571-S0

236-572-S0

5.034,-

5.158,-

5.034,-

5.034,-

*Min./max. výška zdvihu meraná od podlahy, resp. od europalety do spodnej hrany 200-litrového oceľového suda. Údaje sa môžu líšiť v prípade
iných typov sudov

Sudová zdvižka Secu Ex typ W je k dispozícii s úzkym alebo širokým podvozkom, resp. v nízkej a
vysokej verzii

Poradenstvo: 032 743 04 67

Všetky položky s dopravou zdarma

Sklopný nožný pedál a ochrana nohy pre
optimálnu bezpečnosť
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DENSORB sorbenty

UNIVERSAL - pre oleje, chladiace kvapaliny, mazadlá a rozpúšťadlá, ako aj vodné roztoky
W Extrémne savá absorpčná textília vyrobená z polypropylénu s obojstranne otvorenou
štruktúrou jemných vlákien pre rýchlu absorpciu unikajúcich tekutín
W sivá farba prekryje znečistenia, pritom absorpčná netkaná textília môže byť
používaná dlhšie, bez zníženia účinnosti
univerzálne pre použitie vo výrobe alebo dieľňach
vďaka hydrofilnému zloženiu absorbujú takmer všetky kvapaliny
vhodné ako podložka počas vykonávania servisu či opráv
sivá farba kryje nečistoty, vďaka tomu môžu byť textílie dlhšie používané bez toho, aby pôsobili
nevzhľadne
W vďaka špeciálnemu vzoru je dosiahnuté vysokej stability a dlhej životnosti
W
W
W
W

vysoko savé
sorpčné rúno

Rohože Universal ECONOMY SINGLE

od 32,50

pre lepšie použitie sú rohože naviac tiež uprostred perforované

Extrémne savé sorpčné rohože UNIVERZÁL bezpečne a rýchlo zachytia vytečenú
kvapalinu, sú univerzálne použiteľné a v ponuke v rôznych veľkostiach

Light

Light

Light

Light

Light

Heavy

Heavy

Vonkajšia dĺžka [mm]

Rohože

240

400

500

500

15000

500

500

800

Vonkajšia šírka [mm]

200

370

400

400

800

400

400

500

Perforácia
Balenie (BJ)
Absorpčná kapacita [l / BJ]
Obj. č.
Cena € / balení
Cena € / balení od 3 balení

Heavy

nie

nie

áno

áno

nie

áno

áno

nie

200 ks

200 ks

100 ks

200 ks

10 ks

50 ks

100 ks

50 ks

38

118

80

160

48

62

124

124

175-581-S0

177-885-S0

207-920-S0

175-014-S0

180-856-S0

207-921-S0

175-015-S0

191-669-S0

34,-

74,-

59,50

107,-

69,-

59,50

107,-

112,-

32,50

70,50

56,50

104,-

65,50

56,50

104,-

106,-

Sudové podložky Universal Economy
W
W
W
W
W
W
W

minimalizujú náklady na čistenie a zvyšujú bezpečnosť
nevyhnutné pri použití sudových čerpadiel a lievikov
vhodné pre 200-litrové sudy
veko a dno suda zostávajú čisté
hrúbka materiálu: Heavy
priemer: 560 mm
absorpčná kapacita 36 l/BJ

80,50 / BJ
Obj. č. 173-865-S0

25 sudových podložiek

BJ = 25 ks
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UNIVERSAL - pre oleje, chladiace kvapaliny, mazadlá a rozpúšťadlá, ako aj vodné roztoky

W veľmi nízke riziko vykvapkania vzhľadom na výraznú priľnavosť medzi povrchom
vlákien a prijatej kvapaliny
W veľká sorpčná kapacita a rýchla absorpcia

Baly Universal ECONOMY SINGLE

150 cm

pre rýchle rozdelenie sú roly priečne preforované - každých 43 cm
W sú vhodné najmä na vstrebávanie únikov
W tri rôzne šírky umožňujú univerzálne použitie.

TOP-CENA

od 64,50
76 cm

Extrémne savé sorpčne roly Univerzál, pre rýchle použitie,
ideálne ako podložka pod stroje, v ponuke so šírkou 38, 76
nebo 150 cm

38 cm

Zásobníky na sorbčné roly

Heavy: zdvojená hrúbka materiálu pre veľké objemy kvapaliny
Light: jednoitá hrúbka materiálu pre malé úniky a kvapky
Rola

Light,
úzka

Light,
úzka

Light,
široká

Light,
úzka

Light,
Light,
široká extra široký

Heavy,
úzka

Heavy,
úzka

Heavy,
široká

Heavy,
široká

Vonkajšia dĺžka [m]

45

45

45

90

90

45

45

45

45

70

Vonkajšia šírka [mm]

380

380

760

380

760

1500

380

380

760

760

1 rola

2 rola

1 rola

2 rola

1 rola

1 rola

1 rola

2 rola

1 rola

1 rola

68

137

137

274

274

270

106

211

211

329

259-105-S0

173-862-S0

173-867-S0

173-858-S0

173-871-S0

178-453-S0

259-107-S0

173-857-S0

173-866-S0

259-104-S0

Balenie (BJ)
Absorpčná kapacita [l / BJ]
Obj. č.
Cena € / balení
Cena € / balení od 3 balení

Poradenstvo: 032 743 04 67

68,-

97,-

97,-

159,-

159,-

148,-

97,-

159,-

159,-

227,-

64,50

91,50

91,50

152,-

152,-

142,-

92,50

152,-

152,-

216,-

Všetky položky s dopravou zdarma
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DENSORB sorbenty

UNIVERSAL - pre oleje, chladiace kvapaliny, mazadlá a rozpúšťadlá, ako aj vodné roztoky
W extra savé sorpčné vlákno v kombinácii s hladkým nestrapkavým povrchom zaručí
dlhú životnosť a efektívnosť
W prídavná robustná vrstva z vlákien na vrchnej strane zaručí vysokú odolnosť voči oderu a
roztrhnutiu i v nasýtenom stave
W Vďaka hladkému nestrapkému povrchu je možné materiál používať napríklad nasledovne:
- podložka pod stroje alebo k zotretiu znečistených povrchov, počas vykonávania servisov
či opráv
- ochrana podlahy alebo ako podložka na pracovnú plochu pod stroje, kde dochádza k
úniku nebezpečných kvapalín a je nutná ich rýchla absorpcia
W ideálne riešenie pre dlhodobé použitie

hladký nestrapkaný
povrch

vysoko savé
sorpčné rúno

Baly Universal ECONOMY DOUBLE

Rohože Universal ECONOMY DOUBLE

na rozdelenia podľa potreby majú roly pozdĺžnu a priečnu
perforáciu

W dodáva sa v praktickom boxe pre rýchle a účinné použitie

W roly sú vhodné najmä na zakrývanie väčších plôch

Perforované rohože je možné
pri malých únikoch ľahko
odtrhnúť a týmto spôsobom
šetriť materiál

50 cm

100 cm

od 176,-

od 112,Light, úzka

Light, široká

Heavy, úzka

Heavy, široká

Vonkajšia dĺžka [m]

Rola

90

90

45

45

Vonkajšia šírka [mm]

500

1000

500

1000

2 rola

1 rola

2 rola

1 rola

Balenie (BJ)
Absorpčná kapacita [l / BJ]
Obj. č.

328

328

215

215

243-799-S0

243-800-S0

243-801-S0

243-802-S0

Cena € / balení

196,-

196,-

185,-

185,-

Cena € / balení od 3 balení

186,-

186,-

176,-

176,-

Špeciálne ceny pre veľkoodberateľov na požiadanie:
032 743 04 67
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Všetky položky s dopravou zdarma

Rohože

Light

Heavy

Vonkajšia dĺžka [mm]

500

500

Vonkajšia šírka [mm]

400

400

200 ks

100 ks

Balenie (BJ)
Absorpčná kapacita [l / BJ]

146

96

243-791-S0

243-798-S0

Cena € / balení

117,-

117,-

Cena € / balení od 3 balení

112,-

112,-

Obj. č.

Heavy: zdvojená hrúbka materiálu pre veľké objemy kvapaliny
Light: tenšia hrúbka materiálu pre malé úniky a kvapky
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UNIVERSAL - pre oleje, chladiace kvapaliny, mazadlá a rozpúšťadlá, ako aj vodné roztoky
W s trvanlivou ochrannou vrstvou bez rozstrapkávania na hornej a spodnej strane
W vysoká mechanická zaťažiteľnosť zaručí dlhodobé použitie
W ochrana podlahy alebo ako podložka pod pracovný stôl alebo plochu
W vďaka hladkému nestrapkavému povrchu je materiál odolný voči oderu a vďaka tomu vhodný tiež
pre jemné použitie
W vhodné i na ostré povrchy
W obojstranné zosilenie vďaka robustnému vláknu zaručí vysokú odolnosť voči oderu a roztrhnutiu
W obzvlášť kvalitný materiál zvyšuje sorpčnú kapacitu

hladký nestrapkavý
povrch

veľmi savé
sorpčné rúno

hladký nestrapkavý
povrch

Baly Universal ECONOMY TRIPLE

Rohože Universal ECONOMY TRIPLE

na rozdelenia podľa potreby majú roly pozdĺžnu a priečnu
perforáciu

rohože orezané podľa potreby sú dodatočne perforované v strede
pre účely hospodárneho využitia

Zásobníky na
sorbčné roly

od 76,50

od 64,50
Light

Heavy

Vonkajšia dĺžka [m]

Rola

45

45

45

45

Vonkajšia dĺžka [mm]

500

500

Vonkajšia šírka [mm]

380

760

380

760

Vonkajšia šírka [mm]

400

400

1 rola

1 rola

1 rola

1 rola

100 ks

100 ks

Balenie (BJ)

Light, úzka

Absorpčná kapacita [l / BJ]
Obj. č.

Light, široká Heavy, úzka

Heavy, široká

60

120

85

170

248-907-S0

248-908-S0

248-909-S0

248-910-S0

Rohože

Balenie (BJ)
Absorpčná kapacita [l / BJ]
Obj. č.

Cena € / balení

80,50

132,-

99,-

163,-

Cena € / balení

Cena € / balení od 3 balení

76,50

125,-

94,-

154,-

Cena € / balení od 3 balení

Špeciálne ceny pre veľkoodberateľov na požiadanie:
032 743 04 67

Poradenstvo: 032 743 04 67

70

100

248-913-S0

248-914-S0

68,-

107,-

64,50

104,-

Heavy: zdvojená hrúbka materiálu pre veľké objemy kvapaliny
Light: jednoitá hrúbka materiálu pre malé úniky a kvapky

Všetky položky s dopravou zdarma
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DENSORB sorbenty

UNIVERSAL - pre oleje, chladiace kvapaliny, mazadlá a rozpúšťadlá, ako aj vodné roztoky
W vysoko savé sorpčné prostriedky s hladkým nestrapkavým povrchom na oboch
stranách pre najvyššie požiadavky na čistotu, dlhú životnosť a odolnosť voči
oderu a roztrhnutiu
W vysoká mechanická zaťažiteľnosť garantuje dlhodobé použitie
W odolné voči oderu, vďaka tomu optimálne pre dlhodobé použitie
W obojstranná výstuž sorpčnej textílie pomocou vlákien vyrobených pod dýzou zaisťuje
maximálnu odolnosť proti roztrhnutiu a oderuvzdornosť
W obzvlášť kvalitný materiál zvyšuje sací výkon a sorpčnú kapacitu
W vďaka hydrofilnému vystlaniu spoľahlivo nasiaknu takmer všetky kvapaliny
W veľmi nízke riziko vykvapkania vzhľadom na výraznú priľnavosť medzi povrchom vlákien a
prijatej kvapaliny

hladký nestrapkavý
povrch

vysoko savé
sorpčné rúno

hladký nestrapkavý
povrch

Roly Universal PREMIUM TRIPLE

Rohože Universal PREMIUM TRIPLE

na rozdelenia podľa potreby majú roly pozdĺžnu a priečnu
perforáciu

rohože orezané podľa potreby sú dodatočne perforované v strede
pre účely hospodárneho využitia

W roly sú vhodné najmä na zakrývanie väčších plôch

dodáva sa v praktickom zásobníku
pre rýchle použitie

PREMIUM VÝROBOK

100 cm

od 104,m

50 c

Light

Heavy

Vonkajšia dĺžka [m]

Rola

Light, úzka
90

90

45

45

Vonkajšia dĺžka [mm]

500

500

Vonkajšia šírka [mm]

500

1000

500

1000

Vonkajšia šírka [mm]

400

400

2 rola

1 rola

2 rola

1 rola

Balenie (BJ)

200 ks

100 ks

Balenie (BJ)
Absorpčná kapacita [l / BJ]
Obj. č.

Light, široká Heavy, úzka

Heavy, široká

363

363

226

226

219-430-S0

219-431-S0

219-432-S0

219-433-S0

Absorpčná kapacita [l / BJ]
Obj. č.

161

101

219-426-S0

219-427-S0

Cena € / balení

232,-

232,-

204,-

204,-

Cena € / balení

109,-

107,-

Cena € / balení od 3 balení

219,-

219,-

194,-

194,-

Cena € / balení od 3 balení

104,-

104,-

Špeciálne ceny pre veľkoodberateľov na požiadanie:
032 743 04 67

236

Rohože

Všetky položky s dopravou zdarma

Heavy: zdvojená hrúbka materiálu pre veľké objemy kvapaliny
Light: tenšia hrúbka materiálu pre malé úniky a kvapky
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UNIVERSAL - pre oleje, chladiace kvapaliny, mazadlá a rozpúšťadlá, ako aj vodné roztoky

Naplnený sorpčný prostriedok s vysokou kapacitou pohlcovania
Špeciálny polypropylén ako plnivo zabezpečuje obzvlášť dobrú vstrebavosť.
zachytené kvapaliny sú spoľahlivo absorbované a môžu byť jednoducho zlikvidované
W univerzálne použitie vo výrobe a dielňach
W výborné pre dlhodobé použitie všade tam, kde sa musia zachytávať kvapky, napr. pri stáčaní

TOP PRODUKT

od 63,50

Univerzálne hady poskytujú trvalú ochranu proti nečistotám na strojoch.

Sorpčné hady Universal

Sorpčný had k nastrihaniu

tvar hada je ideálny na zachytenie únikov

W Sorpčný had dlhý 20 metrov môžete nastrihať do požadovaných dĺžok.
W Balenie obsahuje: 10 káblových spojok pre podviazanie hadov

W flexibilný tvar zaisťuje neobmedzenú použiteľnosť aj v ťažko prístupných
miestach

Sorpčný had k nastrihaniu, Obj. č. 263-307-S0, € 69,Ø x D [mm]

75 x 1200

75 x 1800

75 x 3000

75 x 5000

75 x 20000

Balenie (BJ)

20 ks

12 ks

4 ks

4 ks

1 ks

53

47

25

53

56

123-138-S0

123-139-S0

123-140-S0

258-259-S0

263-307-S0

Cena € / balení

96,50

107,-

67,-

88,50

69,-

Cena € / balení od 3 balení

91,50

104,-

63,50

84,50

65,50

Absorpčná kapacita [l / BJ]
Obj. č.

Sorpčné vankúše Universal

Vankúše v miske
balenie = 12 vankúšov
v 6 miskách

W k zachyteniu vytečených kvapalín
W ideálne pre dlhodobejšie použitie, napr. pri stáčaní
W obzvlášť flexibilný tvar zaručí
neobmedzenú použiteľnosť
i na ťažko prístupných
miestach

W ideálne riešenie pre systémy núdzového
zachytenia, napr. pod netesnými zariadeniami
W chráni miska podlahu a v prípade potreby pohlcuje
väčšie objemy kvapaliny
W absorpčná netkaná textília zamedzuje rozstriekavaniu
kvapaliny a uľahčuje likvidáciu
W rozmery D x Š x V [mm]:
300 x 300 x 80
W záchytná kapacita [l/BJ]: 27

CENA ZA SADU
Vonkajšie rozmery D x Š [mm]
Balenie (BJ)
Absorpčná kapacita [l / BJ]
Obj. č.
Cena € / balení

Poradenstvo: 032 743 04 67

250 x 250

460 x 460

30 ks

16 ks

49

85

123-134-S0

123-135-S0

139,-

118,-

92,50 / BJ
Obj. č.
123-130-S0

Všetky položky s dopravou zdarma
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Rohože a roly pre chodníky a cesty
W zabránenie úrazom a nákladom na čistenie
W spoľahlivo absorbujú takmer všetky kvapaliny
W znečistenia, ako napr. stopy po oleji sa
neprenášajú do iných priestorov.

W
W
W
W
W

chodníky a príjazdové cesty zostávajú čisté a nekĺzavé.
sfarbenie skryje prípadné znečistenia
trvácne a bez roztrapkania
vhodné aj v prípade prísnych nárokov, napr. pri namáhaní vysokozdvižnými vozíkmi
výrazne sa znižuje únava pri dlhom státi

Ihlové rúno „Professional SH PE“
Protišmyková spodná strana nepriepustná pre tekutiny zabraňuje pokrčeniu
a pošmyknutiu rohože. Pre maximálnu bezpečnosť.
W vysoko savá textílna horná strana zaisťuje bezpečné a nekĺzavé státie aj v prípade
silného znečistenia.
W prach sa viaže aj na povrch vlákien s otvorenými pórmi.
W vďaka spodnej strane z protišmykovej fólie je možné textíliu tiež ukladať na nerovnú
podlahu a dokonca aj na schody, čím sa šetrí čas a nevzniká riasenie.
W Ideálne na ukladanie na pracovné stoly a okolo strojov.
W Po použití môže byť odstránená bez zvyškov.
W vhodné i pre vysoké zaťaženie, napr. v prevádzke s vysokozdvižnými vozíkmi
W nestrapkavé vlákno, vysoko odolné voči rozthnutiu
W odolnosť voči rozpúšťadlám
Rola ihlového rúna“Professional SH PE“

robustné ihlové rúno

protišmyková,
nepriepustná
PE vrstva

NOVINKA

od 94,50
Obj. č. 265-655-S0

Typ

ihlové rúno „Professional SH PE“

Verzia

úzka
15

30

Vonkajšia šírka [mm]

800

1000

Balenie (BJ)

rola

rola

Absorpčná kapacita [l / BJ]

Protišmyková PE fólia na spodnej strane zabraňuje úniku
absorbovaných tekutín a udržuje podlahy čisté.

široká

Vonkajšia dĺžka [m]

Obj. č.
Cena € / ks
Cena € / ks od 3 ks

20

50

265-655-S0

268-019-S0

99,-

279,-

94,50

259,-

Špeciálne ceny pre veľkoodberateľov na požiadanie: 032 743 04 67
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Rola z ihlového rúna "Extra"
W vhodné i pre vysoké zaťaženie, napr. v prevádzke s
vysokozdvižnými vozíkmi
W nestrapkavé vlákno, vysoko odolné voči rozthnutiu
W odolnosť voči rozpúšťadlám
Rola ihlového rúna „Extra“
Prevedenie

Extra – Light

Extra – Heavy

Extra PE - Light
(s protišmykovou fóliou z PE)

Vonkajšia dĺžka [m]

100

50

30

Vonkajšia šírka [mm]

1000

1000

1000

Balenie (BJ)

1 rola

1 rola

1 rola

200

150

50

129-633-S0

129-634-S0

129-635-S0

Cena € / rola

299,-

259,-

259,-

Cena € / rola od 3 rola

285,-

246,-

247,-

Absorpčná kapacita [l / BJ]
Obj. č.

Heavy: zdvojená hrúbka materiálu pre veľké objemy kvapaliny
Light: jednoitá hrúbka materiálu pre malé úniky a kvapky

Rola ihlového rúna“Extra PE“

Zásobníky na
sorbčné roly

robustné ihlové rúno

protišmyková,
nepriepustná
PE vrstva

Čistiace utierky

Pozri stranu

381

Rola z ihlového rúna "Extra PE" s protišmykovou PE povrchovou
úpravou na spodnej strane umožňuje prepravu vysokozdvižnými
vidlicovými vozíkmi.

Rola z ihlového rúna „Extra PE“

Rohože a roly „Classic"
FRIEN
D
ECO

LY

W vysoko savé
W oproti plastovým produktom, pohltí tento materiál
rýchlo a jednoducho i roztoky na báze vody
W vyrobené z recyklovateľných vlákien, odolných
voči rozpúšťadlám
W dobrá odolnosť voči rozrthnutiu, vhodné pre
normálne zaťaženie

od 78,Prevedenie

Classic, rohože

Classic, rola

Vonkajšia dĺžka [m]

0,50

50,00

Vonkajšia šírka [mm]

500

500

1000

50 ks

1 rola

1 rola

Balenie (BJ)
Absorpčná kapacita [l / BJ]
Obj. č.

Poradenstvo: 032 743 04 67

od 97,50
50,00

38

75

150

123-093-S0

129-630-S0

129-632-S0

Cena € / balení

82,-

104,-

196,-

Cena € / balení od 3 balení

78,-

97,50

186,-

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: dodávka zo skladu
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DENSORB sorbenty

OLEJ — pre oleje, palivá a uhľovodíky, odpudzujúce vodu
W Extrémne savá absorpčná textília vyrobená z polypropylénu s obojstranne otvorenou
štruktúrou jemných vlákien pre rýchlu absorpciu unikajúcich tekutín
W pre rýchle, jednoduché použitie
W vynikajúci pre odstránenie oleja alebo paliva na vodných plochách

veľmi savé
sorpčné rúno

Rohože Olej ECONOMY SINGLE
Praktické do posledných detailov:
rohože (500 x 400 mm) s perforáciou v strede. Môžete
ľahko odtrhnúť potrebné množstvo a použiť toľko
materiálu, koľko naozaj potrebujete.
Olejové bariéry ECOLINE

Extrémne savé sorpčné rohože OLEJ bezpečne a rychlo zachytia vytečenú kvapalinu, k použitíou na
vodnej hladine, v ponuke v rôznych veľkostiach

od 53,-

Prevedenie

Light

Light

Light

Light- bez perforácie

Heavy

Heavy

Vonkajšia dĺžka [mm]

400

500

500

500

500

500

Vonkajšia šírka [mm]

370

400

400

400

400

400

Perforácia

nie

áno

áno

nie

áno

áno

200 ks

100 ks

200 ks

100 ks

50 ks

100 ks

Balenie (BJ)
Absorpčná kapacita [l / BJ]
Obj. č.
Cena € / balení
Cena € / balení od 3 balení

240

118

80

160

96

62

124

177-881-S0

207-923-S0

175-018-S0

189-447-S0

207-922-S0

175-016-S0

80,50

55,60

97,-

77,50

55,60

95,-

78,-

53,-

92,-

73,50

53,-

89,50

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: dodávka zo skladu
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DENSORB sorbenty

4

OLEJ — pre oleje, palivá a uhľovodíky, odpudzujúce vodu
W
W
W
W
W

plávajúci i v nasýtenom stave na vodnej hladine
vodeodolné vyhotovenie umožňuje použitie na voľnom priestranstve i v prípade dažďa
ideálne ako podložka pod stroje alebo k zotretiu znečistených povrchov
biela farba uľahčí rozpoznanie stupňa nasýtenia
špeciálne polyprophylénové vlákna garantujú vysokú odolnosť voči oderu a pretrhnutiu

Roly Olej ECONOMY SINGLE

150 cm

pre rýchle rozdelenie sú roly priečne
preforované - každých 43 cm
W vhodné pre absorpciu únikov
W tri rôzne šírky umožňujú univerzálne použitie

Extrémne savé sorpčné roly OLEJ pre jednoduché použitie ideálne ako
podložka pod stroje, sú hydrofóbne a v ponuke so šírkou 38, 76 alebo 150 cm

TOPSELLER
76 cm

od 50,50

38 cm

Zásobníky na sorbčné roly

Light,
úzka

Prevedenie

Light,
úzka

Light,
široká

Light,
úzka

Light,
široká

Light,
extra široká

Heavy,
úzka

Heavy,
úzka

Heavy,
široká

Heavy,
široká

Vonkajšia dĺžka [m]

45

45

45

90

90

45

45

45

45

70

Vonkajšia šírka [mm]

380

380

760

380

760

1500

380

380

760

760

1 rola

2 rola

1 rola

2 rola

1 rola

1 rola

1 rola

2 rola

1 rola

1 rola

68

137

137

274

274

270

106

211

211

329

259-109-S0

173-859-S0

173-868-S0

173-863-S0

173-872-S0

178-454-S0

259-110-S0

173-860-S0

173-869-S0

259-108-S0

Balenie (BJ)
Absorpčná kapacita [l / BJ]
Obj. č.
Cena € / balení

53,50

76,-

76,-

119,-

119,-

132,-

78,50

119,-

119,-

177,-

Cena € / balení od 3 balení

50,50

72,50

72,50

114,-

114,-

126,-

72,50

114,-

114,-

169,-

Špeciálne ceny pre veľkoodberateľov na požiadanie: 032 743 04 67

Poradenstvo: 032 743 04 67

Heavy: zdvojená hrúbka materiálu pre veľké objemy kvapaliny
Light: tenšia hrúbka materiálu pre malé úniky a kvapky

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: dodávka zo skladu
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DENSORB sorbenty

OLEJ — pre oleje, palivá a uhľovodíky, odpudzujúce vodu
W extra savé sorpčné vlákno v kombinácii s hladkým nestrapkavým povrchom zaručí
dlhú životnosť a efektívnosť

hladký nestrapkavý
povrch

vysoko savé
sorpčné rúno

W prídavná robustná vrstva z vlákien na vrchnej strane zaručí vysokú odolnosť voči oderu a
roztrhnutiu i v nasýtenom stave
W vďaka hladkému nestrapkému povrchu je možné materiál používať napríklad nasledovne:
- podložka pod stroje alebo k zotretiu znečistených povrchov, počas vykonávania servisov či
opráv
- ochrana podlahy alebo ako podložka na pracovnú plochu pod stroje, kde dochádza k úniku
nebezpečných kvapalín a je nutná ich rýchla absorpcia
W vodeodolné vyhotovenie umožňuje použitie na voľnom priestranstve i v prípade dažďa
W plávajúci i v nasýtenom stave na vodnej hladine

Rohože Olej ECONOMY DOUBLE

Roly Olej ECONOMY DOUBLE

rohože orezané podľa potreby sú dodatočne perforované v strede
pre účely hospodárneho využitia

na rozdelenia podľa potreby majú
roly pozdĺžnu a priečnu perforáciu
W roly sú vhodné najmä na zakrývanie
väčších plôch

V praktickom zásobníku sú rohože
chránené a v prípade nutnosti použitia
vždy poruke

od 138,-

50 cm

100 cm

od 99,-

Light

Heavy

Light, úzka

Light, široká

Heavy, úzka

Vonkajšia dĺžka [mm]

500

500

Vonkajšia dĺžka [m]

90

90

45

45

Vonkajšia šírka [mm]

400

400

Vonkajšia šírka [mm]

500

1000

500

1000

200 ks

100 ks

2 rola

1 rola

2 rola

1 rola

146

96

328

328

215

215

243-805-S0

243-806-S0

243-808-S0

243-809-S0

243-810-S0

243-811-S0

105,-

105,-

99,-

99,-

Rohože

Balenie (BJ)
Absorpčná kapacita [l / BJ]
Obj. č.
Cena € / balení
Cena € / balení od 3 balení

Špeciálne ceny pre veľkoodberateľov na požiadanie: 032 743 04 67
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Všetky položky s dopravou zdarma

Rola

Balenie (BJ)
Absorpčná kapacita [l / BJ]
Obj. č.

Heavy, široká

Cena € / balení

157,-

157,-

146,-

146,-

Cena € / balení od 3 balení

149,-

149,-

138,-

138,-

Heavy: zdvojená hrúbka materiálu pre veľké objemy kvapaliny
Light: tenšia hrúbka materiálu pre malé úniky a kvapky

Dodacia lehota: dodávka zo skladu

www.denios.sk

DENSORB sorbenty
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OLEJ — pre oleje, palivá a uhľovodíky, odpudzujúce vodu

hladký nestrapkavý
povrch

veľmi savé
sorpčné rúno

hladký nestrapkavý
povrch

W vysoké savé sorpčné prostriedky s hladkým nestrapkavým povrchom na oboch
stranách pre najvyššie požiadavky na čistotu, dlhú životnosť a odolnosť voči oderu
a roztrhnutiu
W vysoká mechanická záťažiteľnosť zaručí dlhodobé použitie
W ochrana podlahy alebo ako podložka pod pracovný stôl alebo plochu
W hladký nestrapkavý povrch optimálny k zotretiu znečistených povrchov, vhodné i na
ostré hrany
W obzvlášť kvalitný materiál zvyšuje sací výkon a sorpčnú kapacitu
W veľmi nízke riziko vykvapkania vzhľadom na výraznú priľnavosť medzi povrchom vlákien
a prijatej kvapaliny
W vodeodolné vyhotovenie umožňuje použitie na voľnom priestranstve i v prípade dažďa
W biela farba uľahčí rozpoznanie stupňa nasýtenia
W plávajúci i v nasýtenom stave na vodnej hladine

Rohože Olej ECONOMY TRIPLE

Roly Olej ECONOMY TRIPLE

rohože orezané podľa potreby sú dodatočne perforované v strede
pre účely hospodárneho využitia

na rozdelenia podľa potreby majú role pozdĺžnu a priečnu
perforáciu

Zásobníky na sorbčné roly

od 62,50

Rohože

od 64,-

Rola

Light, úzka

Light, široká Heavy, úzka

Heavy, široká

Light

Heavy

Vonkajšia dĺžka [mm]

500

500

Vonkajšia dĺžka [m]

45

45

45

45

Vonkajšia šírka [mm]

400

400

Vonkajšia šírka [mm]

380

760

380

760

100 ks

100 ks

1 rola

1 rola

1 rola

1 rola

70

100

60

120

85

170

248-911-S0

248-912-S0

248-903-S0

248-904-S0

248-905-S0

248-906-S0

67,-

105,-

62,50

97,-

Balenie (BJ)
Absorpčná kapacita [l / BJ]
Obj. č.
Cena € / balení
Cena € / balení od 3 balení

Špeciálne ceny pre veľkoodberateľov na požiadanie: 032 743 04 67

Poradenstvo: 032 743 04 67

Balenie (BJ)
Absorpčná kapacita [l / BJ]
Obj. č.
Cena € / balení

67,-

107,-

86,50

136,-

Cena € / balení od 3 balení

64,-

104,-

82,50

129,-

Heavy: zdvojená hrúbka materiálu pre veľké objemy kvapaliny
Light: tenšia hrúbka materiálu pre malé úniky a kvapky

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: dodávka zo skladu
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DENSORB sorbenty

OLEJ — pre oleje, palivá a uhľovodíky, odpudzujúce vodu
W vysoké savé sorpčné prostriedky s hladkým nestrapkavým povrchom na oboch
stranách pre najvyššie požiadavky na čistotu, dlhú životnosť a odolnosť voči
oderu a roztrhnutiu
hladký nestrapkavý
povrch

vysoko savé
sorpčné rúno

W
W
W
W
W

odolné voči oderu, vďaka tomu optimálne pre dlhodobé použitie
vysoká mechanická zaťažiteľnosť zaručí dlhodobé použitie
ochrana podlahy alebo ako podložka pod pracovný stôl alebo plochu
obzvlášť kvalitný materiál zvyšuje sorpčnú kapacitu
veľmi nízke riziko vykvapkania vzhľadom na výraznú priľnavosť medzi povrchom vlákien a prijatej
kvapaliny

hladký nestrapkavý
povrch

Rohože Olej PREMIUM TRIPLE

Roly Olej PREMIUM TRIPLE

rohože orezané podľa potreby sú dodatočne perforované v strede
pre účely hospodárneho využitia

na rozdelenia podľa potreby majú role pozdĺžnu a priečnu
perforáciu

W dodáva sa v praktickej dávkovacej škatuli pre rýchle a účinné použitie

W role sú vhodné najmä na zakrývanie väčších plôch

od 89,50
DENSORB rohože OLEJ Premium,
50 x 40 cm, sú ideálne pre trvalé
zaťaženie

od 156,-

Rohože

Light

Heavy

Light, úzka

Light, široká

Heavy, úzka

Vonkajšia dĺžka [mm]

500

500

Vonkajšia dĺžka [m]

90

90

45

45

Vonkajšia šírka [mm]

400

400

Vonkajšia šírka [mm]

500

1000

500

1000

200 ks

100 ks

2 rola

1 rola

2 rola

1 rola

161

101

363

363

226

226

219-428-S0

219-429-S0

219-434-S0

219-435-S0

219-436-S0

219-437-S0

95,-

80,50

Cena € / balení

187,-

187,-

163,-

163,-

89,50

76,50

Cena € / balení od 3 balení

178,-

178,-

156,-

156,-

Balenie (BJ)
Absorpčná kapacita [l / BJ]
Obj. č.
Cena € / balení
Cena € / balení od 3 balení

Špeciálne ceny pre veľkoodberateľov na požiadanie: 032 743 04 67
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Všetky položky s dopravou zdarma

Rola

Balenie (BJ)
Absorpčná kapacita [l / BJ]
Obj. č.

Heavy, široká

Heavy: zdvojená hrúbka materiálu pre veľké objemy kvapaliny
Light: tenšia hrúbka materiálu pre malé úniky a kvapky

Dodacia lehota: dodávka zo skladu

www.denios.sk

4

OLEJ — pre oleje, palivá a uhľovodíky, odpudzujúce vodu

Sorpčný had s vysokou kapacitou pohlcovania
W špeciálny polypropylén zabezpečuje obzvlášť dobrú vstrebavosť
W zachytené kvapaliny sú spoľahlivo absorbované a môžu byť jednoducho zlikvidované
W vďaka vodeodpudivému efektu sa výborne hodí na použitie v exteriéri, aj počas dažďa
W perfektné pre použitie všade tam, kde musí byť zachytené úrčité množstvo únukov, napr. pri stáčaní
W zostáva plávať na vodnom povrchu aj v nasýtenom stave

Sorpčné hady Olej
W tvar hada je ideálny na zachytenie únikov
W flexibilný tvar zaisťuje neobmedzenú použiteľnosť aj v ťažko
prístupných miestach

od 62,Ø x D [mm]

75 x 1200

75 x 1800

75 x 3000

75 x 5000

75 x 20000

Balenie (BJ)

20 ks

12 ks

4 ks

4 ks

1 ks

53

47

25

53

56

123-145-S0

123-147-S0

123-148-S0

265-653-S0

263-308-S0

Cena € / balení

98,50

109,-

67,-

99,-

65,-

Cena € / balení od 3 balení

93,50

104,-

63,50

94,50

62,-

Absorpčná kapacita [l / BJ]
Obj. č.

Sorpčné hady na
vymedzenie a zachytenie
vytekajúceho oleja

Sorpčné vankúše na olej

Špeciálne ceny pre veľkoodberateľov na
požiadanie: 032 743 04 67

W k zachyteniu vytečených kvapalín
W ideálne pre dlhodobejšie použitie, napr. pri stáčaní
W obzvlášť flexibilný tvar zaručí neobmedzenú použiteľnosť i na ťažko
prístupných miestach

Vankúš na zachytenie nepríjemných
kvapôčok oleja na strojoch.
Vonkajšie rozmery D x Š [mm]
Balenie (BJ)
Absorpčná kapacita [l / BJ]
Obj. č.
Cena € / balení

Poradenstvo: 032 743 04 67

Všetky položky s dopravou zdarma

250 x 250

460 x 460

30 ks

16 ks

49

85

123-132-S0

123-133-S0

134,-

109,-

Dodacia lehota: dodávka zo skladu
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DENSORB sorbenty

OLEJ — pre oleje, palivá a uhľovodíky, odpudzujúce vodu

Long Life Outdoor roly
Obzvlášť robustná a pevná absorpčná textília na vonkajšie použitie na ochranu podlahy pred únikom olejov, palív a iných tekutín na báze oleja.
W pozostáva z troch vrstiev:
1. Odolná a odolná fleecová vrstva odolná proti UV žiareniu pre dlhú životnosť kotúčov.
2. Absorpčná textília s obzvlášť vysokou hrúbkou materiálu pre rýchlu absorpciu tekutiny.
3. Protišmyková plastová vrstva na spodnej strane zabraňuje presakovaniu absorbovaných tekutín.
W vhodné do kolajísk
W Horná vrstva odolná voči roztrhnutiu umožňuje aj chôdzu a jazdu.
W Ideálne na opravy a údržbu vonku.
W ideálne riešenie pre dlhodobé použitie

NOVINKA

Hladká, bez chĺpkov,
UV-stabilizovaná
ochranná vrstva

od 255,-

savé rúno
nepriepustná
PE fólia

Použitie na železničných tratiach: Široká rohožka presne zapadá medzi koľajnice.
S úzkou rohožou sa chránia bočné plochy.

Použitie ako podložka na ochranu zeme: Vonkajšie rohože absorbujú olej, ale nie vodu.

Prevedenie

24

Vonkajšia šírka [m]

0,45

1,45

2 rola

1 rola

Absorpčná kapacita [l / BJ]

106

170

267-665-S0

267-664-S0

Cena € / balení

269,-

439,-

Cena € / balení od 3 balení

255,-

419,-

Obj. č.

246

Všetky položky s dopravou zdarma

široké

24

Balenie (BJ)

Hustota kvapaliny na spodnej strane poskytuje vyššiu bezpečnosť: ideálne v prípade,
keď má byť chránené podzemie pred presakujúcimi tekutinami.

úzke

Vonkajšia dĺžka [m]

Špeciálne ceny pre veľkoodberateľov na požiadanie: 032 743 04 67

Dodacia lehota: dodávka zo skladu

www.denios.sk
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4

OLEJ — pre oleje, palivá a uhľovodíky, odpudzujúce vodu

Olejové zábrany
Olejové zábrany DENSORB sú vodoodpudivé a schopné plávať na vodnom povrchu v stojatých a pomaly tečúcich vodách. Schopnosť plávania
zostáva aj v prípade, ak sú zábrany plne nasiaknuté kvapalinou.
WW pre rýchle ohraničenie a absorpciu oleja a nečistôt na vodnej hladine
WW vhodné pre použitie na jazierkach, jazerách, riekach, v prístavoch atď.
WW obzvlášť stabilné vyhotovenie zamedzuje škodám pri náraze do zátarasy
WW absorpcia napr. motorového oleja, nafty, vykurovacieho oleja, rezného oleja, rastlinného oleja, rozpúšťadiel na báze oleja a oveľa viac
WW sfarbenie uľahčuje stanovenie stupňa nasýtenia
WW konštrukcia so stabilnou sieťou a robustnou vnútornou hadicou
WW vybavená lanom na odľahčenie ťahu a jednoducho použiteľné karabínkové háky a očká pre pripojenie zábran pod seba

od 157,-

DENSORB olejové zátarasy (tu: 6 m segmenty) pre prehradenie a
zachytenie olejových škvŕn na vodných plochách.

DENSORB absorpčné prostriedky pre použitie na vodných plochách

S praktickou karabínou sa môžu jednotlivé segmenty rýchlo pripojiť k
ľubovoľne dlhej ponornej stene s bezpečnostným prekrytím.

Ø x D [mm]

130 x 3000

180 x 3000

180 x 6000

Balenie (BJ)

4 ks

4 ks

2 ks

Absorpčná kapacita [l / BJ]

123

316

316

128-555-S0

128-553-S0

181-568-S0

Obj. č.
Cena € / balení

165,-

218,-

243,-

Cena € / balení od 3 balení

157,-

207,-

229,-

Poradenstvo: 032 743 04 67

Všetky položky s dopravou zdarma

Špeciálne ceny pre veľkoodberateľov na požiadanie:
032 743 04 67

Dodacia lehota: dodávka zo skladu
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DENSORB sorbenty

ŠPECIÁL - pre kyseliny, zásady, rozpúšťadlá a neznáme chemikálie
W vďaka hydrofilnému vystlaniu spoľahlivo nasiaknu všetky kvapaliny
W farba výstražná žltá upozorňuje na možné riziko nebezpečenstva

vysoko savé
sorpčné rúno

Rohože Špeciál ECONOMY SINGLE
W rohože orezané podľa potreby sú dodatočne perforované
v strede pre účely hospodárneho využitia.

od 76,-

Rohože (400 x 500 mm) sú perforované, aby sa pri menších únikoch dalo ľahko
odtrhnúť potrebné množstvo
Prevedenie

Light

Light

Light

Heavy

Heavy

Vonkajšia dĺžka [mm]

400

500

500

500

500

Vonkajšia šírka [mm]

370

400

400

400

400

Perforácia

nie

áno

áno

áno

áno

200 ks

100 ks

200 ks

50 ks

100 ks

Balenie (BJ)
Absorpčná kapacita [l / BJ]

118

80

160

62

124

177-886-S0

207-917-S0

175-019-S0

207-919-S0

175-020-S0

Cena € / BJ

115,-

80,50

152,-

80,50

152,-

Cena € / BJ od 3 BJ

109,-

76,-

145,-

76,-

145,-

Obj. č.

Špeciálne ceny pre veľkoodberateľov na požiadanie:
032 743 04 67
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Extrémne savé sorpčné rohože Špeciál bezpečne a rýchlo zychytia vytečenú
kvapalinu, výstražná žltá farba upozorňuje na možné nebezpečenstvo, v ponuke v
rôznych veľkostiach

Všetky položky s dopravou zdarma

Heavy: zdvojená hrúbka materiálu pre veľké objemy kvapaliny
Light: tenšia hrúbka materiálu pre malé úniky a kvapky

Dodacia lehota: dodávka zo skladu

www.denios.sk

DENSORB sorbenty

4

ŠPECIÁL - pre kyseliny, zásady, rozpúšťadlá a neznáme chemikálie
W materiál odolný voči chemikáliám sa nerozloží, je tak zabránené, v prípade kontaktu s korozívnou kvapalinou, vzniku
nebezpečnej reakcie (viď zoznam odolnosti)
W veľmi nízke riziko vykvapkania vzhľadom na výraznú priľnavosť medzi povrchom vlákien a prijatej kvapaliny
W vhodné ako podložka počas vykonávania servisu či opráv
W ideálne k použitiu v laboratóriu, ako podložka pod stroje alebo zotretiu znečistených povrchov
W vďaka špeciálnemu vzoru je dosiahnuté vysokej stability a dlhej životnosti
W vynikajúci priľnavý účinok medzi povrchom vlákna a kvapalinou výrazne znižuje riziko odkvapkávania
W rohože orezané podľa potreby sú dodatočne perforované v strede pre účely hospodárneho využitia.

Roly Špeciál ECONOMY SINGLE
W roly sú vhodné najmä na zakrývanie väčších plôch
W na rozdelenia podľa potreby majú role pozdĺžnu a
priečnu perforáciu

TOP-CENA

38 cm

76 cm

od 70,50

Zásobníky na
sorbčné roly

Extrémne savé sorpčné roly Špeciál pre jednoduché
použitie, ideálne ako podložka pri stáčaní, k pokytiu
veľkých plôch, v ponuke so šírkou 38 alebo 76 cm
Light, úzka

Light, úzka

Light, široká

Light, úzka

Light, široká

Heavy, úzka

Heavy, úzka

Heavy, široká

Vonkajšia dĺžka [m]

Prevedenie

45

45

45

90

90

45

45

45

70

Vonkajšia šírka [mm]

380

380

760

380

760

380

380

760

760

1 rola

2 rola

1 rola

2 rola

1 rola

1 rola

2 rola

1 rola

1 rola

68

137

137

274

274

106

211

211

329

259-112-S0

207-914-S0

207-915-S0

173-864-S0

173-873-S0

259-113-S0

173-861-S0

173-870-S0

259-111-S0

74,-

105,-

105,-

167,-

167,-

105,-

167,-

167,-

252,-

70,50

99,-

99,-

158,-

158,-

97,50

158,-

158,-

239,-

Balenie (BJ)
Absorpčná kapacita [l / BJ]
Obj. č.
Cena € / balení
Cena € / balení od 3 balení

Špeciálne ceny pre veľkoodberateľov na požiadanie:
032 743 04 67

Poradenstvo: 032 743 04 67

Heavy, široká

Heavy: zdvojená hrúbka materiálu pre veľké objemy kvapaliny
Light: tenšia hrúbka materiálu pre malé úniky a kvapky

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: dodávka zo skladu
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4

DENSORB sorbenty

ŠPECIÁL - pre kyseliny, zásady, rozpúšťadlá a neznáme chemikálie
W extra savé sorpčné vlákno v kombinácii s hladkým nestrapkavým povrchom
zaručí dlhú životnosť a efektívnosť
W vhodné pre priestory, v ktorých sú skladované alebo spracúvané agresívne
chemikálie
hladký nestrapkavý
povrch

vysoko savé
sorpčné rúno

W prídavná robustná vrstva z vlákien na vrchnej strane zaručí vysokú odolnosť voči oderu a
roztrhnutiu i v nasýtenom stave
W vďaka hladkému nestrapkému povrchu je možné materiál používať napríklad nasledovne:
- podložka pod stroje alebo k zotretiu znečistených povrchov, počas vykonávania servisov či
opráv
- ochrana podlahy alebo ako podložka na pracovnú plochu pod stroje, kde dochádza k úniku
nebezpečných kvapalín a je nutná ich rýchla absorpcia
W materiál odolný voči chemikáliám sa nerozloží, v prípade kontaktu s korozívnou kvapalinou je
tak zabránené vzniku nebezpečnej reakcie (viď tabuľka odolnosti)
W vhodné pre použitie v laboratóriách, výrobe alevo v dieľňach

Roly Špeciál ECONOMY DOUBLE

Rohože Špeciál ECONOMY DOUBLE

W role sú vhodné najmä na zakrývanie väčších plôch
W na rozdelenia podľa potreby majú role pozdĺžnu a priečnu perforáciu

W rohože orezané podľa potreby sú dodatočne perforované v strede
W dodáva sa v praktickej dávkovacej škatuli pre rýchle a účinné použitie

V praktickom zásobníku sú rohože
chránené a v prípade nutnosti použitia
vždy poruke

od 204,-

od 145,Light, úzka

Light, široká

Heavy, úzka

Heavy, široká

Light

Heavy

Vonkajšia dĺžka [m]

90

90

45

45

Vonkajšia dĺžka [mm]

500

500

Vonkajšia šírka [mm]

500

1000

500

1000

Vonkajšia šírka [mm]

400

400

2 rola

1 rola

2 rola

1 rola

Balenie (BJ)

200 ks

100 ks

Rola

Balenie (BJ)
Absorpčná kapacita [l / BJ]
Obj. č.

328

328

215

215

243-815-S0

243-816-S0

243-817-S0

243-818-S0

Absorpčná kapacita [l / BJ]
Obj. č.

146

96

243-812-S0

243-814-S0

Cena € / balení

212,-

212,-

212,-

212,-

Cena € / balení

152,-

152,-

Cena € / balení od 3 balení

204,-

204,-

204,-

204,-

Cena € / balení od 3 balení

145,-

145,-

Špeciálne ceny pre veľkoodberateľov na požiadanie: 032 743 04 67
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Rohože

Všetky položky s dopravou zdarma

Heavy: zdvojená hrúbka materiálu pre veľké objemy kvapaliny
Light: tenšia hrúbka materiálu pre malé úniky a kvapky

Dodacia lehota: dodávka zo skladu

www.denios.sk

DENSORB sorbenty

4

ŠPECIÁL - pre kyseliny, zásady, rozpúšťadlá a neznáme chemikálie
W vysoké savé sorpčné prostriedky s hladkým nestrapkavým povrchom na oboch
stranách pre najvyššie požiadavky na čistotu, dlhú životnosť a odolnosť voči oderu a
roztrhnutiu
hladký nestrapkavý
povrch

veľmi savé
sorpčné rúno

hladký nestrapkavý
povrch

W farba výstražná žltá upozorňuje na možné riziko nebezpečenstva
W materiál odolný voči chemikáliám sa nerozloží, je tak zabránené, v prípade kontaktu s
korozívnou kvapalinou, vzniku nebezpečnej reakcie (viď zoznam odolnosti)
W ideálne k použitiu do laboratórií, k ochrane podlahy alebo ako podložka pod pracovný stôl
W vysoká mechanická zaťažiteľnosť zaručí dlhodobé použitie
W hladký nestrapkavý povrch optimálny k zotretiu znečistených povrchov, vhodné i na ostré hrany
W vynikajúci priľnavý účinok medzi povrchom vlákna a kvapalinou výrazne znižuje riziko
odkvapkávania

Roly Špeciál ECONOMY TRIPLE

Rohože Špeciál ECONOMY TRIPLE
W nestrapkavé rohože pre spoľahlivé zachytenie vytečených
chemikálií napr. v laboratóriách
Mobilná havarijná sada vo
vozíku DENSORB Caddy
Extra Large

Pozri stranu

257

od 75,-

Rohože (400 x 500 mm) sú perforované,
aby sa pri menších únikoch dalo ľahko
odtrhnúť potrebné množstvo

od 89,50
Rola

Light, úzka

Light, široká Heavy, úzka

Heavy, široká

Light

Heavy

Vonkajšia dĺžka [m]

45

45

45

45

Vonkajšia dĺžka [mm]

500

500

Vonkajšia šírka [mm]

380

760

380

760

Vonkajšia šírka [mm]

400

400

1 rola

1 rola

1 rola

1 rola

100 ks

100 ks

Balenie (BJ)
Absorpčná kapacita [l / BJ]
Obj. č.

60

120

85

170

256-710-S0

256-711-S0

256-712-S0

256-713-S0

Cena € / balení
Cena € / balení od 3 balení

Balenie (BJ)
Absorpčná kapacita [l / BJ]
Obj. č.

79,50

124,-

109,-

186,-

Cena € / balení

75,-

117,-

104,-

176,-

Cena € / balení od 3 balení

Špeciálne ceny pre veľkoodberateľov na požiadanie: 032 743 04 67

Poradenstvo: 032 743 04 67

Rohože

70

100

256-714-S0

256-715-S0

94,-

152,-

89,50

144,-

Heavy: zdvojená hrúbka materiálu pre veľké objemy kvapaliny
Light: tenšia hrúbka materiálu pre malé úniky a kvapky

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: dodávka zo skladu
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DENSORB sorbenty

ŠPECIÁL - pre kyseliny, zásady, rozpúšťadlá a neznáme chemikálie

Sorpčné hady s vysokou absorpčnou kapacitou
Špeciálny polypropylén ako plnivo zabezpečuje obzvlášť dobrú vstrebavosť.
zachytené kvapaliny sú spoľahlivo absorbované a môžu byť jednoducho zlikvidované
W prvá voľba pri únikoch, pri ktorých druh uniknutej kvapaliny nie je známy
W chemicky inertné, preto je vhodné na zachytenie agresívnych chemikálií

W perfektné pre použitie všade tam, kde musí byť zachytené úrčité množstvo
únukov, napr. pri stáčaní
W vďaka hydrofilnému zloženiu absorbujú takmer všetky kvapaliny

Sorpčné hady ŠPECIÁL
tvar hada je ideálny na zachytenie únikov
W flexibilný tvar zaisťuje neobmedzenú použiteľnosť aj v ťažko prístupných miestach

od 84,50

Ø x D [mm]

75 x 1200

75 x 1800

75 x 3000

80 x 5000

75 x 20000

Balenie (BJ)

20 ks

12 ks

4 ks

4 ks

1 ks

53

47

25

53

56

Absorpčná kapacita [l / BJ]
Obj. č.

Špeciálne hady k ohraničeniu miesta úniku nebezpečnej látky pri nehodách a
rohože špeciálne pre následnú absorpciu kvapalín

123-150-S0 123-151-S0 123-152-S0 265-654-S0 263-309-S0

Cena € / balení

153,-

164,-

109,-

119,-

89,-

Cena € / balení od 3 balení

145,-

157,-

105,-

113,-

84,50

Sorpčné vankúše ŠPECIÁL
W perfektné pre použitie všade tam, kde musí byť zachytené úrčité množstvo únukov,
napr. pri stáčaní
W k zachyteniu vytečených kvapalín
W obzvlášť flexibilný tvar zaručí neobmedzenú použiteľnosť i na ťažko
prístupných miestach
W obzvlášť vysoká savosť

Vonkajšie rozmery D x Š [mm]
Balenie (BJ)
Absorpčná kapacita [l / BJ]
Obj. č.
Cena € / balení

250 x 250

460 x 460

30 ks

16 ks

49

85

123-136-S0

123-137-S0

166,-

139,-

Špeciálne ceny pre veľkoodberateľov na požiadanie:
032 743 04 67
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Všetky položky s dopravou zdarma

Mobilná havarijná sada vo vozíku
DENSORB Caddy Extra Large
Pozri stranu

257

Dodacia lehota: dodávka zo skladu

www.denios.sk

DENSORB sorbenty

4

Varioform - pripravené pre každé použitie
W možnosť použitia ako roly, hady, rohože a čistiacej utierky

ž

le

ho

ro

d

ha

ro

a

rk

ie
ut

W materiál bez rozstrapkávania vďaka ochrannej vrstve na oboch stranách a preto vhodný na použitie v citlivých prípadoch
W dodáva sa v praktickom boxe pre rýchle použitie vo všetkých miestach
celková délka

48 cm
36 cm
24 cm
12 cm

TOP PRODUKT

od 51,50
43 cm
86 cm
129 cm

Vďaka viacnásobnej pozdĺžnej a priečnej perforácii môže byť odtrhnutý správny formát
ľahko pre každé použitie.

W ideálne riešenie pre denné použitie, pre účely údržby a opravy a tiež pre
neočakávané úniky
W absorpčná netkaná textília sa dodáva ako rola a má pozdĺžnu a priečnu
perforáciu - perfektný produkt pre každé použitie
W vysokokvalitné polypropylénové vlákna a pevné vlákna vyrobené
pod dýzou na oboch stranách garantujú maximálnu pevnosť proti
roztrhnutiu a oderu
W malé rozmery umožňujú pohotové nasadenie v ktorejkoľvek oblasti:
pracovný stôl, montážne vozidlo, nákladné vozidlo, dopravný vozík atď.
Máte na výber 3 prevedenia:

Varioform sorbent v troch prevedeniach UNIVERZÁL, SPECIÁL A OLEJ (zľava) v
praktických zásobníkoch
Použitie DENSORB
Vonkajšie rozmery D x Š [mm]

olej

absorbuje olej a odpudzuje vodu

univerzál

vysaje olej, vodu a ostatné kvapaliny

Obj. č.

špeciál

na kyseliny, lúhy a chemikálie

Cena € / ks

Poradenstvo: 032 743 04 67

Absorpčná kapacita [l / BJ]

Všetky položky s dopravou zdarma

OLEJ

UNIVERZÁL

ŠPECIÁL

15000 x 480

15000 x 480

15000 x 480

29

29

29

181-147-S0

181-146-S0

181-148-S0

51,50

53,50

69,50

Dodacia lehota: dodávka zo skladu

253

4

DENSORB mobilné sady

Havarijné súpravy môžu byť vybavené individuálne a
podľa potreby. Prosím zavolajte: 032 743 04 67

Mobilná sada v ľahkej a kompaktnej taške
WW kompaktná a priestorovo úsporná núdzová súprava
WW ideálne na mobilné použitie všade tam, kde sa môžu objaviť úniky
WW dokonale sa hodí pre umiestnenie v servisných vozidlách, vysokozdvižných
vozíkoch alebo nákladných autách
WW môže byť umiestnená v takmer každom nebezpečnom priestore
WW priesvitné vrece so zipsom slúži aj na likvidáciu použitých sorpčných
materiálov

Obsah:
20 rohoží 50 x 40 cm
2 hady 120 x 7,5 cm
1 pár ochranných rukavíc
1 vrecko na likvidáciu

Použitie DENSORB
Absorpčná kapacita [l / BJ]
Vonkajšie rozmery D x Š x V [mm]
Obj. č.
Cena € / ks

Použitie DENSORB
Vonkajšie rozmery D x Š x V [mm]
Obj. č.
Cena € / ks

Obsah:
50 rohoží 40 x 50 cm
3 hadov 120 x 7,5 cm
1 pár ochranných rukavíc
3 odpadkové vrecia

254

absorbuje olej a odpudzuje vodu

univerzál

vysaje olej, vodu a ostatné kvapaliny

špeciál

na kyseliny, lúhy a chemikálie

Všetky položky s dopravou zdarma

ŠPECIÁL
22

500 x 400 x 140

500 x 400 x 140

500 x 400 x 140

116-660-S0

146-913-S0

116-661-S0

59,-

71,50

77,50

WW havarijné súpravy obsahujú ochranné rukavice a vrece na likvidáciu
použitých sorbčných materiálov
WW hady sa používajú na prehradenie únikov, aby sa zabránilo ďalšiemu
šíreniu kvapaliny
WW rohože a vankúše sa používajú na zachytenie unikajúcej kvapaliny
WW ideálne na mobilné použitie všade tam, kde sa môžu objaviť úniky
WW dokonale sa hodí pre umiestnenie v servisných vozidlách,
vysokozdvižných vozíkoch alebo nákladných autách
WW veľký priezor umožňuje pohľad za účelom kontroly obsahu, bez nutnosti
otvorenia tašky

Absorpčná kapacita [l / BJ]

olej

22

WW pre efektívne použitie v prípade menších únikov

Obsah:
50 rohoží 50 x 40 cm
5 hadov 120 x 7,5 cm
4 vankúšov 25 x 25 cm
1 pár ochranných rukavíc
3 vrecia na likvidáciu

Máte na výber 3 prevedenia:

UNIVERZÁL

22

Núdzová sada v priehľadnej taške

od 57,50

od 112,-

OLEJ

OLEJ

UNIVERZÁL

60

60

ŠPECIÁL
60

650 x 220 x 450

650 x 220 x 450

650 x 220 x 450

216-520-S0

216-519-S0

216-521-S0

57,50

62,-

64,-

Havarijná sada v taške odolná voči
poveternostným podmienkam
WW nevyhnutná pomôcka pre efektívnu manipuláciu pri únikoch a v prípade
nehôd
WW ideálne na mobilné použitie všade tam, kde sa môžu objaviť úniky
WW dokonale sa hodí pre umiestnenie v servisných vozidlách, vysokozdvižných
vozíkoch alebo nákladných autách
WW pevná taška odolná proti vplyvom počasia
WW nastaviteľný ramenný pás
WW suchý zips na rýchly prístup
Použitie DENSORB
Absorpčná kapacita [l / BJ]
Vonkajšie rozmery D x Š x V [mm]
Obj. č.
Cena € / balení

OLEJ

UNIVERZÁL

48

48

ŠPECIÁL
48

400 x 200 x 500

400 x 200 x 500

400 x 200 x 500

157-324-S0

157-327-S0

157-328-S0

112,-

132,-

159,-

157-361-S0

157-362-S0

157-363-S0

72,-

80,50

109,-

Príslušenstvo
Obj. č. Náhradný set
Cena € / balení

Dodacia lehota: 2 týždne

www.denios.sk

DENSORB mobilné sady

Mobilná súprava v praktickom kufri

4

NOVINKA

Praktický núdzový kufrík na okamžité odstránenie drobných únikov.
W Vďaka svojim kompaktným rozmerom je ideálny pre vozenie vo vozidlách alebo pre
uschovanie v oblastiach, ktoré sú náchylné na únik, bez veľkých nárokov na priestor.
W Na mobilné použitie všade tam, kde sa spracovávajú, prepravujú alebo skladujú
nebezpečné alebo škodlivé kvapaliny.
Obsah:
10 rohoží 50 x 40 cm
2 hady 120 x 7,5 cm
1 ochranné okuliare s gumeným
pásikom
1 pár ochranných rukavíc
1 vrecko na likvidáciu

Použitie DENSORB

OLEJ

UNIVERZÁL

14

14

14

480 x 480 x 230

480 x 480 x 230

480 x 480 x 230

267-161-S0

267-162-S0

267-163-S0

65,-

72,-

79,-

267-164-S0

267-165-S0

267-166-S0

48,-

56,-

63,-

Absorpčná kapacita [l / BJ]
Vonkajšie rozmery D x Š x V [mm]
Obj. č.
Cena € / ks

ŠPECIÁL

Príslušenstvo
Obj. č. Náhradný set
Cena € / ks

Mobilná sada v pevnom prepravnom boxe
W dokonale sa hodí pre umiestnenie v servisných vozidlách, vysokozdvižných
vozíkoch alebo nákladných autách
W robustný box s ergonomickými rukoväťami
W vybavený kompaktným dvojkrídlovým vekom
W stabilný a ľahký

Priestranný box sa dá vďaka
rukoväti dobre prepravovať
Použitie DENSORB
Absorpčná kapacita [l / BJ]
Vonkajšie rozmery D x Š x V [mm]
Obj. č.
Cena € / balení

Obsah:
25 rohoží 50 x 40 cm
8 hadov 120 x 7,5 cm
16 vankúšov 25 x 25 cm
2 páry ochranných rukavíc
2 odpadkové vrecia

OLEJ

UNIVERZÁL

67

67

ŠPECIÁL
67

810 x 400 x 440

810 x 400 x 440

810 x 400 x 440

116-744-S0

116-745-S0

116-746-S0

258,-

284,-

315,-

147-851-S0

147-852-S0

147-853-S0

163,-

182,-

212,-

Mobilná súprava v prepravnom
boxe, vyhotovenie Universal,
Obj. č. 116-745-S0, € 284,-

Príslušenstvo
Obj. č. Náhradný set
Cena € / balení

Havarijná sada v priehľadnom boxe s kolieskami

Vďaka svojej nízkej hmotnosti a 4 otočným kolieskam s ľahkým
chodom sa dá kompaktnú nádobu rýchlo premiestniť tam, kde je to
potrebné. Vďaka krytu je sada chránená pred vlhkosťou a prachom.
W prispôsobené na použitie vnútri firmy
Obsah:
16 vankúšov 25 x 25 cm
8 hadov 120 x 7,5 cm
25 rohoží 40 x 50 cm
2 páry jednorazových rukavíc
2 vriec na likvidáciu

W možnosť kontroly obsahu bez otvorenia
W na zaistenie obsahu proti neoprávnenému
prístupu môže byť box zabezpečený
visiacim zámkom.

Použitie DENSORB
Absorpčná kapacita [l / BJ]
Vonkajšie rozmery D x Š x V [mm]
Obj. č.
Cena € / ks

OLEJ

UNIVERZÁL

67

67

ŠPECIÁL
67

800 x 450 x 540

800 x 450 x 540

800 x 450 x 540

155-181-S0

155-182-S0

155-183-S0

185,-

227,-

252,-

147-851-S0

147-852-S0

147-853-S0

163,-

182,-

212,-

Príslušenstvo
Obj. č. Náhradný set
Cena € / balení

Poradenstvo: 032 743 04 67

Núdzová súprava v priesvitnom boxe na kolieskach,
vyhotovenie Öl, Obj. č. 155-181-S0, € 185,-

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: 2 týždne

255
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Havarijná sada DENSORB Caddy

Mobilná núdzová súprava DENSORB Caddy Small
S priehľadnými dverami pre rýchlu kontrolu obsahu.
W Rýchlo na mieste nasadenia.
W S robustnými gumovými kolesami chrániacimi podlahu pre ľahké a rýchle manévrovanie.
W Ergonomická rukoväť optimalizuje schopnosť manévrovať.
W Praktická kľučka dverí umožňuje zamykanie alebo utesnenie, aby sa chránil obsah pred neoprávneným prístupom.
W Zariadenie na zadnej strane umožní umiestnenie výstražného stojana (nie je súčasťou súpravy).
W Zvláštnosťou náplne je perforovaná absorbčná textília, z ktorej je možné jednotlivo odtrhnúť požadované množstvo.

Obsah:
1 rola absorpčnej netkanej textílie
20 m x 38 cm
vrátane osi na zavesenie
8 hadov z absorpčnej textílie 120 x 7,5 cm
2 vankúše z absorpčnej netkanej textílie
25 x 25 cm
25 utierok 38 x 40 cm
1 ochranné okuliare s gumeným pásikom
1 pár ochranných rukavíc
5 vriec na likvidáciu

NOVINKA

539,Obj. č. 267-169-S0

Priehľadné dvere poskytujú maximálny prehľad. To uľahčuje kontrolu
úplnosti núdzového vybavenia.

Máte na výber 3 prevedenia:
olej

Typ

absorbuje olej a odpudzuje vodu

univerzál

vysaje olej, vodu a ostatné kvapaliny

špeciál

na kyseliny, lúhy a chemikálie

Small

Použitie DENSORB

OLEJ

UNIVERZÁL

55

55

55

400 x 510 x 950

400 x 510 x 950

400 x 510 x 950

267-167-S0

267-168-S0

267-169-S0

495,-

519,-

539,-

267-170-S0

267-171-S0

267-172-S0

149,-

169,-

189,-

Absorpčná kapacita [l / BJ]
Vonkajšie rozmery D x Š x V [mm]
Obj. č.
Cena € / ks

ŠPECIÁL

Príslušenstvo
Obj. č. Náhradný set
Cena € / ks

256

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: dodávka zo skladu

www.denios.sk

Havarijná sada DENSORB Caddy
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Mobilná núdzová sada DENSORB Caddy Extra Large
W optimálna absorbcia únikov v prevádzke
W tieto priehľadné a veľmi odolné prepravné vozíky sú plnené vysoko kvalitnými absorpčnými
prostriedkami DENSORB
W obsahuje nielen preforované sorpčné roly, z ktorých je možné odtrhnúť ľubovoľné množstvo, ale tiež sypký sorbent,
ktorý zaistí po zachytení uniknutej kvapaliny protišmykový povrch na podlahe
W rýchlo na mieste nasadenia
W s robustnými gumovými kolesami chrániacimi podlahu pre ľahké a rýchle manévrovanie
W veľké široko otváravé dvere zaisťujú efektívny prístup k sorpčným prostriedkom

Ergonomické madlo je možné
bezpečne uchopiť i s ochrannými
rukavicami.

Obsah:
1 rola absorpčnej netkanej textílie
45 m x 38 cm vrátane osi na
zavesenie
7 hadov z absorpčnej textílie
120 x 7,5 cm
2 vankúšov z absorpčnej netkanej
textílie 25 x 25 cm
25 utierok 38 x 40 cm
1 vrece granulátu 8 kg
1 lopátka na granulát*
1 ochranné okuliare s gumeným
pásikom
1 pár ochranných rukavíc
10 vriec na likvidáciu

NOVÝ OBSAH

*nie je súčasťou doplňovacej súpravy, treba
objednať osobitne

Obsah:
1 bal absorpčnej netkanej textílie
90 m x 38 cm
vrátane osi na zavesenie
12 hadov z absorpčnej textílie
120 x 7,5 cm
6 vankúšov z absorpčnej netkanej textílie
25 x 25 cm
1 vrece granulátu 8 resp. 10 kg
1 lopatka na granulát*
1 ochranné okuliare s gumeným pásikom
2 páry ochranných rukavíc
10 vriec na likvidáciu

Sorpčná havarijná sada, verzia
Univerzál, DENSORB Caddy medium

*nie je súčasťou doplňovacej súpravy, treba objednať
osobitne

Zariadenie na zadnej strane
prepravného vozíka umožní umiestnenie
výstražného stojana.

22,-

Použitie DENSORB

Informačný štítok
„DENSORB
havarijná sada“
z povetrnostne
odolného plastu,
420 x 400 mm
Obj. č.
259-814-S0

Poradenstvo: 032 743 04 67

Absorpčná kapacita [l / BJ]
Vonkajšie rozmery
D x Š x V [mm]
Obj. č.
Cena € / ks

Núdzová sada so sorbentami,
verzia Olej, vo vozíku DENSORB
Caddy

Obj. č. 219-594-S0

Typ

PRÍSLUŠENSTVO

Havarijná
sada

737,-

Vozík DENSORB Caddy Medium je
možné uzamknúť pomocou visiaceho
zámku, prípadne zaplombovať. Obsah
tak bude chránený pred prístupom
nepovolaných osôb.

Médium

Extra Large

OLEJ

UNIVERZÁL

ŠPECIÁL

OLEJ

UNIVERZÁL

102

100

100

190

187

ŠPECIÁL
188

590 x 615 x 1090

590 x 615 x 1090

590 x 615 x 1090

820 x 700 x 1300

820 x 700 x 1300

820 x 700 x 1300

259-470-S0

259-469-S0

259-471-S0

219-594-S0

219-593-S0

219-595-S0

672,-

693,-

707,-

737,-

758,-

779,-

259-473-S0

259-472-S0

259-474-S0

219-597-S0

219-596-S0

219-598-S0

199,-

223,-

232,-

319,-

336,-

349,-

Príslušenstvo
Obj. č. Náhradný set
Cena € / ks

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: dodávka zo skladu
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Núdzová sada v prepravnom vozíku

Núdzová súprava v prepravnom vozíku

Praktické školenie a tréning
"Použitie DENSORB v praxi“

W určené pre rýchlu likvidáciu nebezpečných látok v prípade úniku
W v prípade potreby sa dá použiť visiaci zámok
W vynikajúca mobilita vo vnútri budov i na voľnom priestranstve, i pri stiesnených podmienkach

Váš priamy kontakt s nami:

0800 753 0011

Tieto núdzové súpravy môžu byť rýchlo presunuté na miesto úniku. Sortiment sa skladá z hadov na prehradenie
a rohoží a vankúšov na zachytenie uniknutej kvapaliny. Okrem toho obsahuje súprava osobné ochranné
pracovné pomôcky na použitie v mieste nehody, ako napr. ochranné okuliare a rukavice.

od 326,-

Ochranné rukavice
na chemikálie

od 643,-

Vynímateľné záchytné vaničky ako súčasť havarijnej sady sú ideálne na zachytenie
unikajúcich nebezpečných kvapalín, príp. pre dočasné odloženie použitých sorbentov.

NOVÝ OBSAH
Obsah:

40 rohoží 37 x 40 cm
8 hadov 120 x 7,5 cm
4 vankúše 25 x 25 cm
25 čistiacich handier
38 x 40 cm
1 ochranné okuliare s
gumovým pásikom
1 pár ochranných rukavíc
5 odpadkových vriec

Obsah:
10 rohoží 37 x 40 cm
3 hady 120 x 7,5 cm
7 vankúšov 25 x 25 cm
1 ochranné okuliare s
gumovým pásikom
1 pár ochranných rukavíc
5 odpadkových vriec

Máte na výber 3 prevedenia:

Použitie DENSORB

olej

absorbuje olej a odpudzuje vodu

univerzál

vysaje olej, vodu a ostatné kvapaliny

špeciál

na kyseliny, lúhy a chemikálie

OLEJ

UNIVERZÁL

ŠPECIÁL

OLEJ

UNIVERZÁL

25

25

25

52

52

52

610 x 405 x 915

610 x 405 x 915

610 x 405 x 915

510 x 510 x 1020

510 x 510 x 1020

510 x 510 x 1020

Obj. č. sivá verzia

116-747-S0

116-749-S0

116-751-S0

116-656-S0

116-652-S0

116-654-S0

Cena € / balení

326,-

334,-

342,-

655,-

685,-

698,-

208-206-S0

208-207-S0

208-208-S0

208-197-S0

208-198-S0

208-205-S0

319,-

328,-

336,-

643,-

672,-

688,-

116-748-S0

116-750-S0

116-752-S0

116-657-S0

116-653-S0

116-655-S0

109,-

112,-

132,-

183,-

185,-

223,-

Absorpčná kapacita [l / BJ]
Vonkajšie rozmery D x Š x V [mm]

Obj. č. látka/červená verzia
Cena € / ks

ŠPECIÁL

Príslušenstvo
Obj. č. Náhradný set
Cena € / balení

258

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: dodávka zo skladu
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DENSORB havarijné sady
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Núdzová súprava v kontajneri na kolieskach
W ideálne riešenie pre rýchlu prepravu k miestu použitia
W nevyhnutná pomôcka pre efektívnu manipuláciu
pri únikoch a v prípade nehôd
W hady sa používajú na prehradenie únikov, aby
sa zabránilo ďalšiemu šíreniu kvapaliny
W rohože a vankúše sa používajú na zachytenie
unikajúcej kvapaliny
W optimalizované množstvo v praxi osvedčených
sorbentov
W vodotesné nádoby na kolieskach môžu byť
taktiež použité pre zber použitých sorbentov

TOPSELLER

od 216,-

Núdzová sada typ B 12 s až 115-litrovou absorpčnou
kapacitou, v nádobe na kolieskach s objemom 120 l

Obsah:
100 rohoží 50 x 40 cm
7 hadov 120 x 7,5 cm
10 vankúšov 25 x 25 cm
1 pár ochranných rukavíc
5 odpadkových vriec

Typ

Obsah:
200 rohoží 50 x 40 cm
22 hadov 120 x 7,5 cm
12 vankúše 25 x 25 cm
3 pár ochranných rukavíc
8 vrecká na likvidáciu

B 12

Použitie DENSORB

Núdzová sada typ B 24 s až 238-litrovou absorpčnou
kapacitou, v nádobe na kolieskach s objemom 240 l
Obsah:
400 rohoží 50 x 40 cm
20 hadov 120 x 7,5 cm
4 hady 300 x 7,5 cm
15 vankúšov 25 x 25 cm
2 ochranné okuliare s gumeným pásikom
2 páry ochranných rukavíc
25 vreciek na likvidáciu

B 24

B 36

OLEJ

UNIVERZÁL

ŠPECIÁL

OLEJ

UNIVERZÁL

ŠPECIÁL

OLEJ

UNIVERZÁL

ŠPECIÁL

115

115

115

238

238

238

415

415

415

560 x 480 x 940

560 x 480 x 940

Farba prepravného vozíka

látka/modrá
verzia

zelená verzia

žltá verzia

látka/modrá
verzia

zelená verzia

žltá verzia

látka/modrá
verzia

zelená verzia

žltá verzia

Obj. č.

157-332-S0

157-333-S0

157-334-S0

157-335-S0

157-336-S0

157-337-S0

267-666-S0

267-667-S0

267-668-S0

216,-

232,-

299,-

309,-

309,-

409,-

659,-

699,-

789,-

157-367-S0

157-368-S0

157-369-S0

157-370-S0

157-371-S0

157-372-S0

267-669-S0

267-670-S0

267-671-S0

169,-

179,-

245,-

305,-

336,-

352,-

519,-

559,-

649,-

Absorpčná kapacita [l / BJ]
Vonkajšie rozmery D x Š x V [mm]

Cena € / balení

560 x 480 x 940 740 x 580 x 1070 740 x 580 x 1070 740 x 580 x 1070 860 x 625 x 1095 860 x 625 x 1095 860 x 625 x 1095

Príslušenstvo
Obj. č. Náhradný set
Cena € / balení

Núdzová súprava v sude
W
W
W
W

všetko, čo je potrebné na ohraničeniu miesta úniku a likvidáciu - v jednej nádobe
s tesniacim vekom - ideálne pre vonkajšie použitie
sudy disponujú UN-X schválením pre prepravu balíkoch skupín I, II, III a sú najlepšie vhodné pre použité sorpčné prostriedky
v kombinácii so sudovým podstavcom (príslušenstvo) so sudmi premení v mobilnej havarijné sadu
Sudový podstavec
z plastu

od 272,NOVÝ OBSAH

Obsah:
100 rohoží 50 x 40 cm
10 hadov 120 x 7,5 cm
15 vankúšov 25 x 25 cm
3 páry ochranných rukavíc
5 odpadkových vriec

Obsah:
200 rohoží 50 x 40 cm
22 hadov 120 x 7,5 cm
12 vankúše 25 x 25 cm
3 pár ochranných rukavíc
8 vrecká na likvidáciu

Bezpečnostná sada
typy S 200

Bezpečnostná
sada typy S 170

Typ
Použitie DENSORB
Absorpčná kapacita [l / BJ]
Vonkajšie rozmery D x Š x V [mm]
Obj. č.
Cena € / ks

S 170

S 200

OLEJ

UNIVERZÁL

ŠPECIÁL

OLEJ

UNIVERZÁL

131

131

131

238

238

ŠPECIÁL
238

590 x 590 x 950

590 x 590 x 950

590 x 590 x 950

790 x 790 x 850

790 x 790 x 850

790 x 790 x 850

116-658-S0

147-854-S0

116-659-S0

116-757-S0

147-861-S0

116-758-S0

272,-

369,-

305,-

475,-

486,-

522,-

147-858-S0

147-856-S0

147-860-S0

157-370-S0

157-371-S0

157-372-S0

227,-

239,-

259,-

305,-

336,-

352,-

Príslušenstvo
Obj. č. Náhradný set
Cena € / ks

Poradenstvo: 032 743 04 67

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: dodávka zo skladu
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DENSORB sypké sorbenty

UNIVERSAL - pre oleje, chladiace kvapaliny, mazadlá a rozpúšťadlá, ako aj vodné roztoky

TOPSELLER

od 17,10 / vrece
Univerzálny hrubozrnný
sypký sorbent
typ III R
WW minerálny granulát na báze moleru
WW hrubé zrno umožňuje použitie na voľnom
priestranstve, napr. na vozovkách
WW vhodný pre agresívne kyseliny
WW vysoká absorpčná kapacita a absorpčná
schopnosť
WW nehorľavý v nepoužitom stave

od 23,- / vrece

od 18,60 / vrece

Univerzálny jemnozrnný
sypký sorbent

UNIVERZÁL Gran Sorb

typ III R
WW minerálny granulát na báze
kalciumsilikathydrátu
WW obzvlášť jemnozrnné
WW vysoká absorbčná kapacita a absorpčná
schopnosť
WW svetlá farba umožní rozpoznať stupeň
nasýtenosti
WW nehorľavý v nepoužitom stave

WW granulát na báze recyklovanej celulózy
WW bezprašný a ľahko sa odstraňuje
WW okamžite pohlcuje oleje, rozpúšťadlá, mazivá a
iné neagresívne kvapaliny
WW ideálne sa hodí pre hladké povrchy
WW nazanecháva škrabance, šetrný k podlahám
WW veľmi malý zostatok popola pri horení

WW minerálny sypký sorbent na báze sepiolitu
WW ideálne riešenie pre drsné podlahy a vonkajšie
priestory s vysokou intenzitou premávky
WW chemicky inertný, nejedovatý
WW svetlá farba uľahčuje stanovenie stupňa
nasýtenia
WW nehorľavý v nepoužitom stave
WW maximálny protišmykový efekt

UNIVERZÁL
Gran Sorb

Univerzálny
Extra hrubý
20

Obsah (kg)

20

10

20

14

27

8

16

16

9

Hmotnosť posypu [g/l]

595

500

500

512

720

Min veľkosť zrna [mm]

0,13

1,00

1,00

0,40

0,50

Max veľkosť zrna [mm]

1,0

3,0

3,0

3,4

6,0

Počet sáčků na paletu

36

78

36

65

55

170-113-S0

208-180-S0

119-252-S0

157-176-S0

157-215-S0

Cena € / vrece
Cena € / vrece od 10 vrece

260

typ III R

Absorpčná kapacita [l / BJ]

Obj. č.

Univerzálny Extra hrubý

antistatický

Univerzálny
Univerzálny hrubozrnný
jemnozrnný
sypký sorbent
sypký sorbent

Prevedenie

od 15,90 / vrece

25,50

19,-

23,-

21,50

17,70

23,-

17,10

19,80

18,60

15,90

Všetky položky s dopravou zdarma

Granuláty tu označené daným typom triedy boli
úradne kontrolované v súlade s „Požiadavkami
na ropné absorbenty“ (vydané poradným
zborom BMU pre skladovanie a prepravu vodu
ohrozujúcich látok).
Kvalifikačné kritériá pre ropné absorbenty podľa
Spolkového ministerstva životného prostredia
(BMU)
Typ Ipre použitie vo všetkých vodách
Typ IIpre krátkodobé použitie v malých vodách aj
na pevnine
Typ IIIpre remeslá a priemysel, na pevnom
podklade a na vozovkách. Prísada R zaisťuje
po použití dostatočnú priľnavosť (odolnosť proti
šmyku).

Dodacia lehota: dodávka zo skladu

www.denios.sk
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OLEJ — pre oleje, palivá a uhľovodíky, odpudzujúce vodu

Ekologicky nezávadný plávajúci sypký
sorbent na olej

Plávajúci sypký sorbent
na olej

typ I / II / III R

typ I / II / III R

W nezávadný prírodný produkt z biologicky odbúrateľných prírodných
vlákien
W hydrofóbny a veľmi ľahký
W absorbuje olej, naftu, vykurovací olej, rezný olej, motorový olej,
rozpúšťadlá na olejovej báze a iné tekutiny na báze uhľovodíka
W použiteľný na vodných plochách, cestách a priemyselných podlahách

W granulát na báze perlitu
W hydrofóbny a mimoriadne ľahký, schopnosť plávať aj v turbulentných
vodách
W vynikajúci na olejové škvrny na vodnej hladine, cestách a podlahách

od 40,50

od 37,-

Sypký sorbent na olej Quick-Sorb

Sypký sorbent na olej do každého počasia

Typ I / II / III R SF

typ III R

W
W
W
W
W

sypký sorbent na báze polyuretánovaj peny
hydrofóbny a so schopnosťou plávať
mimoriadne rýchle pohlcovanie oleja
ideálne na vydláždené a prepojené podlahy
nezanecháva škrabance, šetrný k podlahám

W
W
W
W
W

od 14,50

sypký sorbent na báze polyuretánovaj peny
hydrofóbny a odpudzujúci vodu
vysoká sacia schopnosť
vhodný pre vozovky a iné dopravné plochy
použiteľný i počas dažďa a vo vlhkom prostredí

od 12,30

Sorbent na olej, vhodný do
každého počasia,vedro 6 kg

19,40
Obj. č. 208-190-S0

Verzia

Ekologicky nezávadný plávajúci
sorbent na olej

Obsah (kg)
Absorpčná kapacita [l / BJ]
Hmotnosť posypu [g/l]

Plávajúci sorbent na olej

Sorbent na olej
Quick-Sorb

Sypký sorbent na olej
Quick-Sorb

Sorbent na olej, vhodný do
každého počasia

6

7

5

12

8

27

31

11

30

12

18
24

151

70

260

260

405

405

Min veľkosť zrna [mm]

1

1

1

1

1

1

Max veľkosť zrna [mm]

4

3

4

4

4

4

Počet sáčků na paletu
Obj. č.
Cena € / vrece
Cena € / vrece od 10 vrece

Poradenstvo: 032 743 04 67

36

24

50

36

50

36

180-851-S0

119-254-S0

208-182-S0

157-218-S0

208-181-S0

123-167-S0

45,-

41,50

16,10

24,50

13,60

23,-

40,50

37,-

14,50

21,50

12,30

19,90

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: dodávka zo skladu
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DENSORB sypké sorbenty

ŠPECIÁL - pre kyseliny, zásady, rozpúšťadlá a neznáme chemikálie
Sypký sorbent na olej a
chemikálie
W typ III R
Tento sypký sorbent je vhodný na pohlcovanie kyselín, zásaditých látok (lúhy),
horľavých a zápalných a tiež vodných a
polárnych kvapalín. Predstavuje kalcinovaný, mimoriadne savý prírodný minerál,
ktorý sa ideálne hodí pre použitie na
hladkých a pórovitých povrchoch v
interiéri a exteriéri. V nepoužitom stave je
nehorľavý.

od 19,30 / vrece
Núdzová sada pre nehody
s ortuťou

Sorbent na chemikálie a kyseliny Multi-Sorb
W typ III R
W sorpčný prostriedok pre všetky nebezpečné látky
W použiteľné okamžite a bez rizika aj nezaškoleným personálom
W
W
W
W
W
W
W
W

granulát na báze polymérov s maximálnou sacou schopnosťou
hydrofilný a chemicky odolný, absorbuje takmer všetky kvapaliny
nehorľavý, nepodporujúci horenie,neobsahuje explozívny prach
mimoriadne účinný a jednoducho použiteľný, vhodný aj pre tvorbu hrádzí
okamžite po kontakte zamedzuje emisiám a výparom vďaka viazaniu nebezpečných látok
aplikuje sa ručne alebo pomocou bežne dostupného posypového vozíka
bezproblémové odstránenie metlou a lopatkou alebo zametacím strojom
malá spotreba - nízke náklady

TOP PRODUKT

od 21,50
Indikátor varuje pracovníkov prostredníctvom
zmeny farby na kontamináciu - pr styku s
kyselinami zožltne, pri zásadách sa mení na
červenú

W špeciálne k zachyteniu ortuti
(až 100 ml)
W skladá sa z 1 dózy s vekom na závit, vo veku
nalepená špeciálna penová vložka
W pokiaľ je penová vložka ľahko pritisnutá
na rozliatu ortuť, jej póry sa otvárajú a
absorbujú ortuťové guličky
W pri priskrutkovaní viečka sa perličky
rozpustia a spadnú cez dierovaný otvor do
plechovky

Multi-Sorb s farebným
indikátorom

Multi-Sorb
Obsah (kg)

0,4

10,0

0,4

5,0

1

18

1

9

10

Hmotnosť posypu [g/l]

425

425

425

425

530

Min veľkosť zrna [mm]

0,13

0,13

0,13

0,13

0,30

Max veľkosť zrna [mm]

0,5

0,5

0,5

0,5

0,7

35,50

Nádoby

400-g fľaša

10-kg vrecko

400-g fľaša

5-kg vedro

10 kg vrece

Obj. č.

157-219-S0

191-444-S0

201-755-S0

201-754-S0

159-823-S0

Cena € / BJ

16,10

259,-

24,50

107,-

21,50

Obj. č. 256-709-S0

Cena € / BJ od 10 BJ

13,80

–

21,50

–

19,30

Absorpčná kapacita [l / BJ]

262

Sypký sorbent na
olej a chemikálie

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: dodávka zo skladu
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Likvidačný vozík, vrátane 2 nádob

Vozík so sitkom na sypký sorbent
W sorbent vždy k dispozícii
W rýchlo a pohodlne na mieste použitia
W znižuje náklady na likvidáciu
W praktický s dvoma boxami po 55 litrov
W sitko je vhodné pre oba boxy
W priestranná priehradka ponúka priestor na odloženie pracovného
náradia, ako napr. lopata a metla
W robustný podvozok s celopryžovými kolieskami vzadu a otočnými
kolieskami vpredu je vybavený 2 brzdami s aretáciou
W ergonomicky formovaná rukoväť umožňuje rýchlu a pohodlnú dopravu na
miesto
W vyrobený z chemicky odolného polyethylénu

W ideálne na rýchle použitie granúl v prípade únikov
W aj v prípade vysokého zaťaženia zaisťujú 4 otočné kolieska dobrú
ovládateľnosť
W kĺbový záves v strede podvozku umožňuje prepravu bez námahy aj v
prípade nerovnomerného zaťaženia a
nerovnej podlahy
W vrátane 2 nádob so 120 a 170-litrovým
objemom pre uskladnenie a likvidáciu
W tandemový podvozok možno sklopiť pre
úsporu miesta

385,Obj. č. 123-168-S0

Vozík na sypký sorbent s vekom ako príslušenstvo
Vozík so sitkom na sypký sorbent
Vonkajšie rozmery D x Š x V [mm]

1195 x 660 x 1070

Obj. č.

239-976-S0

Cena € / ks

364,Veko pre zásobníkový vozík

Príslušenstvo
Obj. č.

239-977-S0

Cena € / ks

62,-

Vodivé lopatky pre granulát
W
W
W
W

na aplikáciu a likvidáciu granulátu
nevytvára zdroje vzplanutia
ideálne pre granulát, ktorý absorbuje horľavé kvapaliny
odolné voči pôsobeniu kyselín, lúhov a rozpúšťadiel

W
W
W
W
W
W
W
W

ergonomické tvarované
ľahké a odolné
z vysokokvalitného plastu odolného voči UV
hladké povrchy umožňujú ľahké čistenie
vhodné na použitie v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu
ideálne na manipuláciu s explozívnymi látkami (napr. prášok)
z elektricky vodivého plastu
lopata so šírkou 35 cm zachytí viac ako 5 litrov kvapaliny,
ergonomický tvar (dĺžka 113 cm)

80,50
Obj. č. 201-665-S0

Poradenstvo: 032 743 04 67

Antistatické lopatky pre granulát
W
W
W
W
W

na aplikáciu a likvidáciu granulátu
ergonomické tvarované
ľahké a odolné
z vysokokvalitného plastu odolného voči UV
hladké povrchy umožňujú ľahké čistenie

od 13,30

Vonkajšie rozmery D x Š
[mm]
Obj. č.

250 x 110

515 x 247

1045 x 257

119-237-S0

119-236-S0

119-235-S0

Cena € / ks

14,80

23,-

59,50

Cena € / ks od 5 ks

13,30

20,50

53,-

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: dodávka zo skladu
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Systém detekcie úniku nebezpečných látok SpillGuard®

Príklady aplikácií

SpillGuard® v záchytnej vani z ocele pre
200litrové sudy

SpillGuard® v regáli na nebezpečné látky
s plastovou vaňou

SpillGuard® v skrini na nebezpečné látky z ocele

SpillGuard® v depote na nebezpečné látky
z ocele

264

SpillGuard® v záchytnej vani z ocele pre
1000litrovú IBC nádrž

SpillGuard® v regáli na nebezpečné látky
s oceľovou vaňou na malé nádoby

SpillGuard® v skrini na nebezpečné látky
z plastu

SpillGuard® v depote na nebezpečné látky
z plastu

Otestované záchytné vane s
povolením na skladovanie
nebezpečných látok

Od strany

6

Regály na nebezpečné
látky
Od strany

68

Skrine na
chemikálie

Od strany

90

Depoty na skladovanie
sudov
Od strany

134

www.denios.sk

Systém detekcie úniku nebezpečných látok SpillGuard®

IA
ÁC
OV
IN

Systém detekcie úniku
nebezpečných látok
SpillGuard®

4

DENIOS vyvinul prvý senzor svojho druhu na úniky: plne autonómny, okamžite pripravený k použitiu, vhodný do
akejkloľvek záchytnej vane. Spillguard® bezpečne a včas rozpozná únik nebezpečnej kvapaliny do záchytné vane
a poskytne tak nielen čas na včasné vyriešenie situáce, ale tiež ušetrí vysoké náklady za následné čistenie.

Jednoduché uvedenie do prevádzky: stačí umiestiť, zapnúť a budete v bezpečí!
Pravidelný optický signál (červená LED) signalizuje funkčnosť (blikanie 1x za minútu)
Akustický signál včas upozorní na koniec životnosti zariadenia SpillGuard® (žovotnosť je 5 rokov).
Vyvinuté pre dlhodobé použitie i v priestore s nebezpečenstvom výbuchu (ATEX zóna 1).
Pri kontakte s nebezpečnou kvapalnou látkou sa spustí akustický a optický alarm.

Inteligentná a technológia vo vysoko odolnom elektricky vodivom kryte zaručuje

ľahké a bezpečné uvedenie do prevádzky a použitie.

INOVÁCIA

89,79,Obj. č. 267-579-S0
267-579-J0

Navrhnuté na použitie so všetkými bežnými tekutými
nebezpečnými látkami, pozri zoznam odolnosti na www.
denios.sk/spillguard. Pre médiá neuvedené v tomto
zozname je na žiadosť možné vykonať laboratórny test,
ktorým sa preukáže, že SpillGuard® je vhodný na bezpečnú
detekciu uvedenej nebezpečnej látky.

Poradenstvo: 032 743 04 67
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Tesniace systémy

Neoprénové tesniace rohože
WW zabraňujú vniknutiu nebezpečných látok do odtokov a kanálov
WW tenká hrúbka materiálu umožní flexibilné prispôsobovanie aj k
nekovovým vstupom kanálov

od 42,-

WW na jednoduché a úsporné predchádzanie menším únikom
WW ľahké, kompaktné, recyklovateľné a rýchlo sa čistí
WW skladovací box na max. 5 tesniacich rohoží sa dodáva ako príslušenstvo
WW ideálne riešenie na kombinovanie s havarijnými súpravami DENSORB

Obj. č. 217-355-S0



Neoprénové tesniace rohože

Vonkajšie rozmery
D x Š [mm]
Miesto použitia

500 x 500

1000 x 1000

1200 x 1200

1400 x 1400

Šírka odtoku
max. 200 mm

Šírka odtoku
max. 700 mm

Šírka odtoku
max. 900 mm

Šírka odtoku
max. 1100 mm

217-355-S0

216-516-S0

216-517-S0

216-518-S0

Cena € / ks

Obj. č.

42,-

76,-

117,-

122,-

Príslušenstvo

Skladovacie boxy až pre 5 tesniacich rohoží

Vonkajšie rozmery
D x Š x V [mm]

675 x 190 x 210 1075 x 190 x 210 1275 x 190 x 210 1530 x 190 x 210

Obj. č.

132-787-S0

132-789-S0

132-790-S0

169-484-S0

72,-

98,-

107,-

107,-

Cena € / ks

Magnetické tesniace rohože
WW spoľahlivo drží na kovových krytoch kanálov vďaka magnetickej sile
WW odolná voči poveternostným vplyvom a teplote (-20 °C až +80 °C)
WW zabraňuje vniknutiu nebezpečných látok do odtokov a kanálov
WW viacnásobne použiteľná: chemicky odolná a ľahko sa čistí
WW ideálne sa prispôsobuje kvalite podlahy vďaka tesnému a flexibilnému
materiálu
WW skladovací box na max. 5 tesniacich rohoží sa dodáva ako príslušenstvo
WW ideálne riešenie na kombinovanie s havarijnými súpravami DENSORB



Magnetické tesniace rohože

Vonkajšie rozmery D x Š [mm]
Obj. č.
Cena € / ks
Príslušenstvo

od 58,-

Vonkajšie rozmery D x Š x V [mm]

1000 x 1000

206-978-S0

206-979-S0

58,-

78,50

129,-

675 x 190 x 210

675 x 190 x 210

1075 x 190 x 210

132-787-S0

132-787-S0

132-789-S0

72,-

72,-

98,-

Cena € / ks

PRÍSLUŠENSTVO

Skladovacie boxy pre tesniace rohože
Skladovací box s madlom a
vekom, pripravený k montáži
na stenu.

600 x 600

206-977-S0

Skladovacie boxy až pre 5 tesniacich rohoží

Obj. č.

Obj. č. 206-977-S0

510 x 510

Praktické školenie a tréning
"Použitie DENSORB v praxi“

Tesniace rohože by mali byť vždy v blízkosti potenciálne
nebezpečných miest. Zabezpečí sa tak rýchly prístup
k nim a vykonanie prvých opatrení na minimalizáciu
nebezpečenstiev.
WW pevné boxy z ekologického polyetylénu (PE)
WW pripravené na nástennú montáž (s upevňovacím materiálom)
Váš priamy kontakt s nami:

0800 11 80 70
266

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: dodávka zo skladu
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Tesniace rohože
W tesniace rohože zabraňujú v prípade únikov neželanému vniknutiu kvapalín do
pôdy alebo kanalizácie
W ideálne riešenie na utesnenie kanálov a šácht
W odolná voči vode, oleju a väčšine chemikálií
W tesniaca vrstva spoľahlivo priľne k podkladu a je viacnásobne použiteľná

Biela ochranná fólia, pevne spojená s rohožou, zabraňuje
„zlepeniu“ rohože pri zvinutí. Dva suché zipsy vo farbe
červenej umožnIa ľahké skladovanie a jednoduchý
prístup.

od 166,-

Tesniace rohože, zaoblené, v 2 rôznych veľkostiach.
Priemer [mm]

450

850

137-713-S0

137-720-S0

139,-

445,-

259-465-S0

259-467-S0

186,-

439,-

Hrúbka materiálu [mm]: 8
Obj. č.
Cena € / ks
Hrúbka materiálu [mm]: 13
Obj. č.
Cena € / ks
Príslušenstvo

Skladovacie boxy pre tesniace
rohože

Vonkajšie rozmery
D x Š x V [mm]

675 x 190 x 210

875 x 190 x 210

132-787-S0

132-788-S0

72,-

82,50

Obj. č.
Cena € / ks

Flexibilný lepiaci materiál na spodnej strane sa spoľahlivo prispôsobí povrchu podkladu, integrované úchyty zreteľne
uľahčia používanie
Vonkajšie rozmery
D x Š [mm]

400 x 400

500 x 500

600 x 600

700 x 700

800 x 800

900 x 900

1000 x 1000

1100 x 1100

1200 x 1200

1520 x 460

129-672-S0

259-450-S0

116-039-S0

259-451-S0

129-674-S0

259-452-S0

129-676-S0

259-453-S0

116-038-S0

259-454-S0

166,-

212,-

286,-

337,-

473,-

509,-

636,-

678,-

789,-

424,-

259-458-S0

259-468-S0

259-463-S0

259-459-S0

259-464-S0

259-460-S0

259-466-S0

259-461-S0

259-462-S0

156-402-S0

235,-

296,-

324,-

365,-

467,-

569,-

659,-

739,-

872,-

516,-

Hrúbka materiálu [mm]: 8
Obj. č.
Cena € / ks
Hrúbka materiálu [mm]: 13
Obj. č.
Cena € / ks
Príslušenstvo
Vonkajšie rozmery
D x Š x V [mm]
Obj. č.
Cena € / ks

Skladovacie boxy pre tesniace rohože
475 x 190 x 210

675 x 190 x 210

875 x 190 x 210

–

1075 x 190 x 210

1275 x 190 x 210

–

132-786-S0

132-787-S0

132-787-S0

132-788-S0

132-788-S0

132-789-S0

132-789-S0

132-790-S0

132-790-S0

–

58,50

72,-

72,-

82,50

82,50

98,-

98,-

107,-

107,-

–

Poradenstvo: 032 743 04 67

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: dodávka zo skladu
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Multifunkčné skladacie záchytné vane

Multifunkčná skladacia záchytná vaňa
W na ochranu zamestnancov, výroby a životného prostredia pred znečistením
W ľahká a kompaktne poskladaná – optimálna aj pre pohotovostné vozidlá hasičov, technické služby...
W s integrovaným ukazovateľom hladiny naplnenia
W využiteľná aj ako plachta, resp. nádrž (napr. na dekontamináciu)
W praktická prepravná taška dostupná ako príslušenstvo

W nízka investícia a prevencia vysokých nákladov
W rýchlo a jednoducho použiteľné, napr. v prípade úniku nebezpečných látok
alebo na prevenciu v rizikových oblastiach / situáciách
W vhodné na krátkodobé skladovanie nebezpečných látok
W chemicky odolné proti vykurovaciemu oleju, nafte, benzínu, hydraulickému
oleju...

Otestované záchytné vane s
povolením na skladovanie
nebezpečných látok

Od strany

6

od 162,Praktické školenie a tréning
"Použitie DENSORB v praxi“

Vďaka minimálnym rozmerom v zloženom stave je možné
umiestnenie vo vozidlách záchranných zložiek, ﬂexibilitu
umožňuje možnosť opakovaného použitia

Váš priamy kontakt s nami:

0800 11 80 70

Absorpcia úniku v 4 krokoch:
Krok 1: Rozbaliť

Krok 2: Umiestniť

Krok 4: Zatvoriť

Flexibilné viacúčelové havarijné
vane, v zloženom stave chránené v
ľahkých, pevných taškách (voliteľné
príslušenstvo, viď tabuľka), sú rýchlo
na mieste nasadenia.

Zloženie záchytnej vane je veľmi
jednoduché a rýchle.

Ľahko ovládateľné uzávery odolné
voči korózii umožňujú rýchle a
bezpečné konanie v prípade úniku.

Krok 3: Používať
Flexibilná viacúčelová záchytná vaňa s
objemom 210, príp. 300 litrov, vhodná
pre europalety, príp. chemické palety.
Pre ľahkú obsluhu vysokozdvižným
vozíkom je jedna strana na krátku dobu
odklopená dole a opätovne vodotesne
uzatvorená.

Záchytný objem [l]
Vonkajšie rozmery D x Š x V [mm]
Obj. č.
Cena € / ks

25

45

75

175

210

300

900

1600

700 x 350 x 125

600 x 600 x 180

700 x 700 x 175

1000 x 1000 x 200

1240 x 840 x 225

1240 x 1240 x 225

1500 x 1500 x 425

2000 x 2000 x 425

206-980-S0

248-769-S0

206-981-S0

206-983-S0

206-987-S0

206-984-S0

206-985-S0

206-986-S0

162,-

228,-

262,-

304,-

368,-

448,-

624,-

844,-

Taška

Príslušenstvo
Obj. č.
Cena € / ks

268

206-989-S0

206-989-S0

206-989-S0

206-989-S0

206-989-S0

206-990-S0

206-990-S0

257-201-S0

37,-

37,-

37,-

37,-

37,-

59,50

59,50

62,-

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: dodávka zo skladu
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Záchytné systémy pre únik kvapalín
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Osemhranná záchytná vaňa
W
W
W
W
W

ochrana pre bežnými malými únikmi kvapalín
pre kanvice, vedrá, kanistre a malé sudy
udržuje podlahu čistú a nekĺzavú
optimalizovaný design a praktické uchytky
ideálne pri manipulácii s malými nádobami

NOVINKA

98,Obj. č. 265-580-S0

Záchytný objem [l]
Vonkajšie rozmery D x Š x V [mm]
Obj. č.
Cena € / ks

30

80

558 x 538 x 191

915 x 915 x 200

265-580-S0

265-579-S0

98,-

129,-

Sudový tesniaci pás z polyuretánu (PU)
W ľahké a rýchle pripevnenie
W pre oceľové a plastové sudy
W odolné voči olejom a mnohým kyselinám a lúhom
W nylónový popruh (4 m dlhý) s praktickým rýchloupínaním
W rozmer pása D x Š (mm): 300 x 180

248,-

Sudový tesniaci pás v praktickom
prenosnom kufríku, rozmery Š x H x V (mm):
380 x 300 x 90

Obj. č. 116-035-S0

Poradenstvo: 032 743 04 67

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: dodávka zo skladu

269
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Bezpečnostné sudy

Ochranný sud s T-kódovaním

352,-

WW schválené pre prepravu sudov s nebezpečným
odpadom
WW pre rýchle a univerzálne použitie napr. pre hasičov,
podnikovú ochranu, prístavy, špedíciu a podniky
zaoberajúce sa likvidáciou odpadu

Obj. č. 157-698-S0

WW schválené pre ochranu a prepravu sudov
WW z ocele s čiernou vonkajšou farbou
WW vybavené odnímateľným vekom a upínacím krúžkom
vrátane pákového uzáveru
WW UN-scvhálenie 1A2 T / Y446 / S / .... / D / BAM...

Príslušenstvo
Vhodné pre

Sudové kliešte FZ 600

Sudový záves FGH

200-litrové oceľové sudy s lemom alebo
upínacím krúžkom v ochranných a
bezpečnostných sudoch

plastové sudy s lemom s objemom 110 a
120 litrov a pre 60 a 200-litrové oceľové
sudy v ochranných a bezpečnostných
sudoch

Celková nosnosť [kg]

Ochranný sud typ BF-ST, s dnu umiestneným 200-litrovým
sudom (200-litrový sud nie je súčasťou dodávky)

270

Obj. č.
Cena € / ks

Všetky položky s dopravou zdarma     Dodacia lehota: dodávka zo skladu

350

300

115-256-S0

115-187-S0

142,-

273,-

www.denios.sk

Bezpečnostné sudy

4

Bezpečnostný sud z polyetylénu (PE)
W
W
W
W
W
W

s UN schválením (obalová skupina I: látky s vysokým rizikom)
veľký otvor napr. na bezproblémové umiestnenie poškodeného sudu
odolné voči pôsobeniu kyselín, lúhov a mnohých agresívnych chemikálií
efekt výstražného sfarbenia vďaka žltej farbe
prenosný pomocou vysokozdvižného vozíka
s praktickým skrutkovacím uzáverom
DENIOS Varioform - mimoriadne savá
absorpčná netkaná textília v rôznych
prevedeniach, ktorá sa dá
Pozri stranu
použiť aj ako utierka

253

NOVINKA

od 79,vo vyprázdnenom stave sa môžu vkladať do seba, aby
sa ušetril priestor

Objem [l]

76

114

189

245

360

360

390

bez koliesok

bez koliesok

s kolieskami

bez koliesok

bez koliesok

s kolieskami

bez koliesok

Vonkajší priemer [mm]

570

570

610

700

800

800

800

Vonkajšia výška [mm]

480

760

1150

950

1020

1210

1140

1H2/X75/S...

1H2/X100/S...

1H2/X125/S...

1H2/X200/S...

1H2/X295/S...

1H2/X113/S...

1H2/X295/S...

265-546-S0

265-547-S0

265-549-S0

265-548-S0

265-545-S0

265-550-S0

267-229-S0

79,-

114,-

298,-

308,-

329,-

412,-

367,-

Prevedenie

Povolenie UN
Obj. č.
Cena € / ks

PRÍSLUŠENSTVO

Sudový podstavec s kolieskami typ DT6 pre bezpečnostné sudy
W
W
W
W

na bezpečnú prepravu 200-litrových oceľových sudov a bezpečnostných sudov
z pozinkovanej ocele
možnosť nastavenia z Ø 680 na 840 mm
ľahké premiestňovanie vďaka 4 otočným kolieskam

Verzia

Elektricky vodivý

Nevodivý

Obj. č.

127-147-S0

115-199-S0

309,-

166,-

Cena € / ks

Poradenstvo: 032 743 04 67

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: dodávka zo skladu
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NOVINKA
Sklad na plynové fľaše typ GSN
Pozri stranu

280

NOVINKA
Skriňa na plynové
fľaše typ LB
Pozri stranu

279

Ovládajte plynové fľaše
Plynové fľaše sú symbolom nebezpečenstva. Preto s nimi zamestnanci zvyčajne zaobchádzajú opatrne a obozretne. A Vy by ste ich
pri tom mali aktívne podporovať. Preto Vám DENIOS ponúka produkty, ktoré to umožnia - napr. vozíky na plynové fľaše, prepravné
podstavce, skrine na plynové fľaše alebo požiarno odolné sklady.
272

Bezpečné skladovanie a
preprava plynových fliaš

274

Skrine a sklady na plynové fľaše

282

Požiarne odolné skrine na plynové fľaše

286

Manipulácia s plynovými fľašami

NOVINKA

TOPSELLER

Vozík na plynové
fľaše typ KM Ergo
Pozri stranu

285

Prepravné palety na plynové
fľaše typ GFP-50
Pozri stranu

285
273
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Skrine na plynové fľaše

Skrine na plynové fľaše typ LG
WW na vonkajšie umiestnenie
WW predpisové skladovanie tlakových plynových fliaš
WW účinné a predpisové odvetrávanie
WW pozinkované prevedenie s dodatočným lakovaním bledo sivej farby (RAL 7035), ktoré optimálne chráni pred koróziou
WW sokel skrine z ušľachtilej ocele
WW vpred sklonená strecha bráni odtoku vody dozadu a tým pádom aj znečisteniu steny budovy
WW ochrana proti odcudzeniu a neoprávnenému použitiu vďaka pevnému 3-bodovému zamykaniu a integrovanému cylindrickému zámku
WW 2 koľajnice C na upevnenie armatúr (armatúry nie sú súčasťou dodávky)
WW 3 prestupy (uzatvorené plastovými zátkami) v streche skrine

1.397,Obj. č. 158-049-S0

Skriňa na plynové fľaše typ LG 700,
až pre 2 fliaš (bez armatúr)

Typ
Skladovacia kapacita pre plynové
flaše á 50 litrov

LG 700

LG 1000

LG 1350

2

3

5

Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)

700 x 400 x 2150 1000 x 400 x 2150 1350 x 400 x 2150

Vnútorné rozmery Š x H x V [mm]

695 x 370 x 2070

Prevedenie dverí
Obj. č.
Cena € / ks

Skriňa na plynové fľaše typ LG 1350, až pre 5 fliaš
(bez armatúr a sklápacej rampy),
Obj. č. 158-053-S0, € 1.866,-

PRÍSLUŠENSTVO

995 x 370 x 2070 1345 x 370 x 2070

1-krídlové

2-krídlové

2-krídlové

158-049-S0

158-051-S0

158-053-S0

1.397,-

1.726,-

1.866,-

158-054-S0

158-055-S0

158-056-S0

142,-

152,-

162,-

117-059-S0

117-059-S0

117-059-S0

79,50

79,50

79,50

Príslušenstvo
Obj. č. Sklápacia rampa
Cena € / ks
Obj. č. Držiak na fľaše, výškovo
nastaviteľný
Cena € / ks

274

Všetky položky s dopravou zdarma

Nájazdová rampa je sklápacia
dovnútra, umožňuje jednoduchú
nakládku a vykládku plynových fliaš.

Dodacia lehota: 2 týždne

Držiak na fľaše, výškovo nastaviteľný, na
zavesenie na bočnú stenu. Tak je možné
prakticky skladovať aj malé plynové fľaše.

www.denios.sk

Skrine na plynové fľaše

5

Skrine na plynové fľaše typ GF
W na umiestnenie vo vnútri budovy
W pre predpisové skladovanie
W stabilná konštrukcia s oceľovým rámom s mrežovou výplňou
W uzamykateľné krídlové dvere proti neoprávnenému prístupu
W vysokokvalitné lakovanie na zaistenie optimálnej ochrany proti korózii
W typ GF 8.16: 1-krídlové dvere, sklápacia úložná plocha na
skladovanie napr. propánových plynových fliaš na seba,
štandardne s policami
W typ GF 8:18: 2-krídlové dvere, voliteľne s policami
W typ GF 8:19: 2-krídlové dvere, integrovaná konštrukcia
nožičiek pre optimálnu podjazdnosť, police voliteľné

od 662,-

Skriňa na plynové fľaše typ GF 8.16, so
sklopnými vložnými policami, pre 11 kg
fľaše, 1-krídlové dvere

Skriňa na plynové fľaše typ GF 8.16, s výklopnými vložnými
policami, pre 33 kg fľaše, 1-krídlové dvere

Skriňa na plynové fľaše typ GF 8.18, pre 33 kg fľaše,
2-krídlové dvere, Obj. č. 137-123-S0, € 818,-

Typ
Skladovacia kapacita pre plynové ﬂaše à 11 kg
Skladovacia kapacita plynové ﬂaše à 33 kg
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)
Prevedenie dverí

Skriňa na plynové fľaše typ GF 8.19, 2-krídlové dvere,
vkladacia polica voliteľne, Obj. č. 137-125-S0, € 932,-

GF 8.16

GF 8:18

GF 8:19

12

8

8

6

6

6

790 x 1180 x 1670

1250 x 800 x 1850

1250 x 800 x 1970

1-krídlové

2-krídlové

2-krídlové

Plochá podlaha

–

podjazdné

137-112-S0

137-123-S0

137-125-S0

662,-

818,-

932,-

Príslušenstvo

–

Vkladacia polica pre 11 kg
plynové fľaše, pozinkovaná

Vkladacia polica pre 11 kg
plynové fľaše, pozinkovaná

Obj. č.

–

137-126-S0

137-126-S0

Cena € / ks

–

89,-

89,-

Vybavenie
Obj. č.
Cena € / ks

Poradenstvo: 032 743 04 67

Všetky položky s dopravou zdarma

Vozík na oceľové fľaše
typ BK-60, celogumené
pneumatiky, Ø kolesa
200 mm
Obj. č. 115-243-S0,
€ 204,-

Dodacia lehota: 1 - 2 týždne
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Skrine na plynové fľaše

Skrine na plynové fľaše typ DGF
WW na vonkajšie umiestnenie
WW účinné odvetrávanie
WW predpisové skladovanie tlakových plynových fliaš podľa TRGS 510
WW oceľová konštrukcia v prevedení odolnom voči poveternostným vplyvom, kompletne žiarovo pozinkovaná
WW vrátane zaisťovacích reťazí pre plynové fľaše
WW ochrana proti odcudzeniu a neoprávnenémuvniknutiu - vďaka pevnému 2-bodovému cylindrickému zámku
WW vrátane montážneho profilu na montáž armatúr (armatúry nie je súčasťou dodávky)
WW označenie výstražným symbolom W19
WW dodáva sa demontovaná s návodom na montáž

Skriňa na plynové fľaše typ DGF 2
(bez armatúr)

897,-

1.747,-

Obj. č. 116-950-S0

Obj. č. 116-952-S0

Typ
Skladovacia kapacita pre plynové flaše á 50 litrov
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)
Prevedenie dverí
Obj. č.
Cena € / ks

276

Skriňa na plynové fľaše typ DGF 4
(bez armatúr)

DGF 1

DGF 2

DGF 3

DGF 4

DGF 5

DGF 6

1

2

3

4

5

6

DGF 7
7

460 x 400 x 2250

700 x 400 x 2250

1160 x 400 x 2250

1400 x 400 x 2250

1860 x 400 x 2250

2100 x 400 x 2250

2560 x 400 x 2250

1-krídlové

1-krídlové

2-krídlové

2-krídlové

3-krídlové

3-krídlové

4-krídlové

116-949-S0

116-950-S0

116-951-S0

116-952-S0

116-953-S0

116-954-S0

116-955-S0

594,-

897,-

1.512,-

1.747,-

2.363,-

2.597,-

3.187,-

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: 2 - 3 týždne

www.denios.sk

Skrine na plynové fľaše

5

Skrine na plynové fľaše typ FGF
WW vhodné pre vonkajšie umiestnenie
WW pozinkované, stabilná konštrukcia
WW ideálne riešenie na skladovania propánových fliaš
WW účinné vetranie skrine cez bočné steny a dvere z
perforovaného plechu podľa TRGS 510
WW ochrana pred odcudzením a neoprávneným
vniknutím vďaka cylindrickému zámku
WW označenie výstražným symbolom
WW dodáva sa demontovaná s návodom na montáž

789,Obj. č. 116-959-S0

Skriňa na plynové fľaše typ FGF 1602
Typ
Skladovacia kapacita pre plynové flaše à 11 kg

405,-

Skladovacia kapacita plynové flaše à 33 kg
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)
Prevedenie dverí

Obj. č. 116-958-S0

Obj. č. Pánty: naľavo
Cena € / ks
Obj. č. Pánty: napravo
Cena € / ks

Skriňa na plynové fľaše typ FGF 801

FGF 801

FGF 1602

10

20

4

9

840 x 690 x 1485

1680 x 690 x 1485

1-krídlové

2-krídlové

116-957-S0

–

405,-

–

116-958-S0

–

405,-

–

Obj. č. Pánty: z oboch strán

–

116-959-S0

Cena € / ks

–

789,-

Skriňa na plynové fľaše typ ST
WW na vonkajšie umiestnenie
WW pozinkované, stabilná konštrukcia
WW ideálne na skladovanie propánových plynových fliaš
WW účinné vetranie skrine cez vzduchové medzery v
oblasti dvier podľa TRGS 510
WW ochrana pred odcudzením a neoprávneným
vniknutím vďaka cylindrickému zámku
WW označenie výstražným symbolom
WW dodáva sa demontovaná s návodom na montáž

225,-

Skriňa na plynové
fľaše typ ST 10

Obj. č. 116-960-S0
Typ
Skladovacia kapacita

ST 10

ST 20

ST 23

ST 40

11 kg plynové
fľaše

11 kg plynové
fľaše

33 kg plynové
fľaše

33 kg plynové
fľaše

1

2

2

4

460 x 400 x 750

840 x 400 x 750

840 x 400 x 1485

1680 x 400 x 1485

Počet
Vonkajšie rozmery
Š x H x V (mm)
Prevedenie dverí
Obj. č.

1-krídlové

1-krídlové

1-krídlové

2-krídlové

116-960-S0

116-961-S0

125-056-S0

116-962-S0

225,-

273,-

405,-

522,-

Cena € / ks

Poradenstvo: 032 743 04 67

405,Obj. č. 125-056-S0

Všetky položky s dopravou zdarma

Skriňa na plynové
fľaše typ ST 23

Dodacia lehota: 2 - 3 týždne

277

Ekológia a bezpečnosť
Od nás pre Vás

Tlakové plynové fľaše najdôležitejšie požiadavky

Tlakové plyové fľaše predstavujú výrazný zdroj nebezpečenstva, a to svojim pretlakom i obsahom (korozívne, jedovaté, horľavé, podporujúce
horenie). Na tejto strane nájdete základné informácie. I vonku je zmyslupné skladovať plynové fľaše v zabezpečenom sklade.
Nakoľko sa plyny často používajú i vo vnútri budov, ponúka Vám DENIOS vyskúšané skriňové systémy i pre takéto použitie.

Súvisiace predpisy

Skladovanie v uzavretých priestoroch

Okrem všeobecných bezpečnostných predpisov, je potrebné dodržiavať
požiadavky európskej normy EN 14470-2.

Sklady v uzavretých priestoroch sú sklady v uzavretých alebo na jednej strane
otvorených priestoroch. Budova a vonkajšie steny skladu musia byť aspoň z
nehorľavého materiálu.
Musí byť zabezpečené dostatočné odvetranie skladu (plocha vetracích
otvorov minimálne 1% podlahovej plochy).
V priestoroch skladu nesmú byť skladované žiadne ďalšie horľaviny
(napr. horľavé kvapaliny, drevo, papier).
*Výnimka: iba pri deliacej stene do výšky 2 m.

Ako sklady na voľnom priestranstve je možné použiť i také, ktoré sú otvorené
na 2 stranách a i také, ktoré sú otvorené len na jednej strane, pokiaľ hĺbka
meraná od otvorenej strany nie je väčšia ako výška tejto strany. Stena skladu
sa považuje za otvorenú i pokiaľ je tvorená mrežovou konštrukciou.
Bezpečný odstup susedných zariadení, od ktorých môže hroziť nebezpečenstvo
(napr. sklad horľavých látok)je najmenej 5 m; ochranná stena do výšky 2 m z
nehorľavého materiálu može tento bezpečný odstup znížiť.
Vetranie dľa 14470-2
Norma zároveň stanovuje jasné požiadavky pre technické odvetranie
skríň. Špeciálne horľavé a toxické plyny zodpovedajú technickému
vetraniu so 120-násobnou výmenou vzduchu.

Plyny lehčí
než vzduchu

Plyny
lehčí než
vzduchu

Plyny
těžší než
vzduchu

To znamená:
W používanie a prevádzka dľa platnej legislatívy
W istota pre používateľa
W jednoznačná dokumentácia ku každej skrini

Plyny těžší
než vzduchu

Príprava / vyprázdňovanie
Príprava tlakových fliaš s jedovatými a horľavými plynmi je povolená iba pri
dodražaní ochranných oblastí.
Norma požaduje ochranu fliaš pred silným zahriatim v prípade požiaru. Inak
musia byť fľaše po ukončení práce uložené v chránenom sklade. Skrine na
fľaše musia byť vyrobené z nehorľavého materiálu a musia mať vetracie otvory
v oblasti podlahy a stropu.
Európska norma EN 14470-2 (bezpečnostné skrine pre plynové fľaše)
Každá veľkosť a každý typ skrine bol podrobený požiarnej skúške v skúšobnom
ústave. Norma EN 14470-2 o. i. požaduje, aby s každou skriňou bolo dodané
Prehlásenie o zhode.

NOVINKA: Teraz ešte podrobnejšie!
DENIOS príručka pre nebezpečné látky je neoceniteľná pomôcka, ktorá dáva rady
ohľadom skladovania nebezpečných látok. Na 60 stranách nájdete najdôležitejšie
právne texty, predpisy a informácie o skladovaní nebezpečných látok a bezpečnosti
pri práci. Vďaka tomu sú zákazníci firmy DENIOS vždy dobre informovaní.

Objednajte si teraz!
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Obj. č. 202-433-S0

www.denios.sk

Skrine na plynové fľaše

5

DENIOS
záruka

rokov

5

Skrine na plynové fľaše typ LB
W pre umiestnenie na voľnom priestranstve
W v ponuke v 5 rôznych veľkostiach, k skladovaniu až 40 plynových fliaš à 11 kg alebo 16 plynových fliaš à 33 kg
W
W
W
W
W
W
W
W

ideálne k skladovaniu propánových plynových fliaš
stabilná, zváraná konštrukcia z pozinkovaného oceľového plechu, s práškovým lakovaním: korpus modrý (RAL5010), dvere sivé (RAL 7042)
dvere a bočné steny s vetracími otvormi, zadná stena celkom uzatvorená
vrátane zinkovanej mrežovej police a vynímateľnej medzipolice ako odstavnej plochy
zošikmenie strechy za účelom optimálneho odtoku vody
uzamykateľné dvere k ochrane pred neoprávnenému vniknutiu
označenie výstražným symbolom
dodanie v zmontovanom stave

NOVINKA

od 405,-

Skřriňa na plynové fľaše typ LB 8, k skladovaniu až 20 plynových ﬂiaš
à 11 kg nebo 8 plynových ﬂiaš à 33 kg, Obj. č. 259-069-S0, € 793,-

Skriňa na plynové láhve typ LB 4, pre skladovanie až
10 plynových ﬂiaš à 11 kg, Obj. č. 259-067-S0, € 405,Typ
Skladovacia kapacita pre plynové ﬂaše à 11 kg
Skladovacia kapacita plynové ﬂaše à 33 kg
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)
Prevedenie dverí

Skriňa na plynové fľaše typ LB 6, pre skladovanie
až 6 plynových ﬂiaš à 33 kg, Obj. č. 259-068-S0, € 606,LB 4

LB 6

LB 8

LB 12

LB 16

10

12

20

24

40

4

6

8

12

16

850 x 700 x 1500

1100 x 700 x 1500

1700 x 700 x 1500

2200 x 700 x 1500

3400 x 700 x 1500

1-krídlové

2-krídlové

2-krídlové

2 x 2krídlové

2 x 2krídlové

Pánty

napravo

z oboch strán

z oboch strán

z oboch strán

z oboch strán

Obj. č.

259-067-S0

259-068-S0

259-069-S0

259-070-S0

259-071-S0

405,-

606,-

793,-

1.197,-

1.588,-

Cena € / ks

Poradenstvo: 032 743 04 67

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: dodávka zo skladu
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5

Sklady plynových fliaš

DENIOS
záruka

5

rokov

Sklad na plynové fľaše typ GSN, až pre 50 plynových fliaš
W na predpisové skladovanie plynových fliaš podľa TRGS 510
W na vonkajšie umiestnenie
W v ponuke buď bez podlahy alebo s podlahou žiarovo zinkovanou

NOVINKA

od 1.397,-

Sklad na plynové fľaše typ GSN 2.28, bez podlahy, vhodný k umiestneniu paliet na plynové fľaše. Svetlá výška dvier 160 mm umožní
uzatvorenie skladu na plynové fľaše i v prípade, že je paleta na plynové fľaše otvorená.

Typ

GSN 1.15

Skladovacia kapacita pre plynové ﬂaše á 50 litrov
Vybavenie

25

50

50

Bez podlahy

S podlahou

Bez podlahy

S podlahou

Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)

1430 x 1410 x 2210

1430 x 1410 x 2410

2760 x 1410 x 2210

2760 x 1410 x 2410

Vnútorné rozmery Š x H x V [mm]

1420 x 1280 x 2110

1420 x 1280 x 2310

2750 x 1280 x 2110

2750 x 1280 x 2310

Prevedenie dverí
Obj. č.
Cena € / ks

280

GSN 2.28

25

1-krídlové

1-krídlové

2-krídlové

2-krídlové

256-859-S0

256-858-S0

256-861-S0

256-860-S0

1.397,-

1.849,-

2.055,-

2.979,-

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: 2 - 3 týždne

www.denios.sk

DENIOS
záruka

W
W
W
W
W

Sklady plynových fliaš

5

rokov

5

stabilná konštrukcia s oceľovým rámom a mrežovou výplňou
strecha z profilovaného oceľového plechu
vysoko kvalitné práškové lakovanie sivé (RAL 7016) pre optimálnu ochranu pred koróziou
uzamykateľné krídlové dvere k ochrane pred neoprávneným vniknutím
dodávka v rozloženom stave, návod pre jednoduchú montáž

Sklady na voľnom priestranstve sú také,
ktoré sú otvorené aspoň z 2 strán.

Sklad na plynové fľaše typ GSN 1.15,
bez podlahy

Sklad na plynové fľaše typ GSN 1.15,
s podlahou

Sklad na plynové fľaše typ GSN 2.28, s podlahou

PRÍSLUŠENSTVO

Nájazdová rampa

Stohovateľný regál na skladovanie
plynových fliaš

Pre jednoduchú manipuláciu v sklade plynových fliaš
slúži závesná nájazdová rampa z hliníka, Š x H (mm):
908 x 933, zaťaženie kolesa 150 kg, vhodné pre
sklady na plynové fľaše s podlahou

Stohovateľné regály: možnosť umiestnenia až
2 regálov na seba. Vzniknú tak 3 úrovne nad
sebou. Rozmery regálov:
Š x H x V (mm):
1437 x 1038 x 750, nosnosť:
500 kg
Obj. č. 115-876-S0, € 223,Dva na seba postavené
stohovacie regály

Poradenstvo: 032 743 04 67

Obj. č. 216-658-S0, € 208,-

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: 2 týždne

281

5

značka istoty

Požiarne odolné skrine na plynové fľaše

Protipožiarna skriňa na plynové fľaše typu G 30.6, šírka 600 mm.
Voliteľne k dispozícii v G30 alebo G90 prevedenie.

Protipožiarne skrinky na plynové fľaše typu G 90.9, šírka 900 mm.
Voliteľne dodávaná ako verzia G30 alebo G90.

W ohňovzdorné skladovanie plynových fliaš v pracovných priestoroch
W podrobené typovým skúškam podľa EN 14470-2
W kompletne s montážnymi profilmi pre armatúry, dištančné držiaky fliaš a
upínacie popruhy (armatúry a plynové fľaše nie sú súčasťou dodávky)
W pohodlné a spoľahlivé umiestnenie fliaš prostredníctvom integrovanej
sklopnej rampy z oceľového ryhovaného plechu
W veľká vnútorná výška pre ľahkú a efektívnu montáž v skrine
W so sériovou uzemňovacou svorkou

W optimálna požiarna ochrana a maximálna bezpečnosť tlakových fliaš
W dodržanie maximálne povoleného zvýšenia teploty na povrchu držiaka
ventilu fľaše 50 K podľa EN 14470-2. Modelový rad G90 s dodatočným
preskúšaním GS.
W odvetrávacia prípojka (NW 75) na strope skrine
W nastavenie vyrovnania nerovností podlahy
W možnosti prestupu v strieške skrine

Typ

G 90.6-10

G 90.6

G 90.6-2F

G 30.6

G 90.9

G 30.9

90 minút

90 minút

90 minút

30 minút

90 minút

30 minút

10 litrové plynové fľaše

50 litrové plynové fľaše

50 litrové plynové fľaše

50 litrové plynové fľaše

50 litrové plynové fľaše

50 litrové plynové fľaše

2

1

2

2

3

3

Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)

598 x 615 x 1450

598 x 615 x 2050

598 x 615 x 2050

598 x 616 x 2050

898 x 615 x 2050

898 x 615 x 2050

Vnútorné rozmery Š x H x V [mm]

445 x 425 x 1246

445 x 425 x 1858

477 x 425 x 1858

494 x 479 x 1874

745 x 425 x 1858

794 x 479 x 1874

1-krídlové

1-krídlové

1-krídlové

1-krídlové

2-krídlové

2-krídlové

Obj. č. sivé / žlté

210-381-S0

165-311-S0

210-385-S0

144-519-S0

–

–

Obj. č. sivá verzia

210-383-S0

165-305-S0

210-387-S0

117-002-S0

–

–

2.835,-

2.877,-

3.297,-

2.118,-

–

–

Obj. č. sivé / žlté

210-380-S0

165-310-S0

210-384-S0

144-518-S0

–

–

Obj. č. sivá verzia

210-382-S0

165-304-S0

210-386-S0

117-001-S0

–

–

2.835,-

2.877,-

3.297,-

2.118,-

–

–

Obj. č. sivé / žlté

–

–

–

–

165-313-S0

144-520-S0

Obj. č. sivá verzia

–

–

–

–

165-306-S0

117-003-S0

Cena € / ks

–

–

–

–

3.457,-

2.567,-

Požiarna odolnosť
Skladovacia kapacita
Počet

Prevedenie dverí
Pánty: napravo

Cena € / ks
Pánty: naľavo

Cena € / ks
Pánty: z oboch strán

Dodacie lehoty
Presné dodacie lehoty pre žlté skrine na plynové fľaše v šírke 600 mm a v prevedení G 30 Vám radi poskytneme na vyžiadanie zavolajte nám: 032 743 04 67. Všetky ostatné veľkosti a prevedenia sú k dispozícii v priebehu 4-5 týždňov.
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Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: 4 týždne

www.denios.sk

značka istoty

Požiarne odolné skrine na plynové fľaše

Protipožiarna skriňa na plynové fľaše typu G 30.12, šírka 1200 mm.
Voliteľne k dispozícii ako G30 alebo G90 prevedenie.
Typ

Protipožiarne skrinky na plynové fľaše typu G 90.14, šírka 1400 mm.
Voliteľne dodávaná ako verzia G30 alebo G90.
G 90.12

G 30.12

G 90.14

G 30.14

90 minút

30 minút

90 minút

30 minút

50 litrové plynové fľaše

50 litrové plynové fľaše

50 litrové plynové fľaše

50 litrové plynové fľaše

4

4

4

4

Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)

1198 x 615 x 2050

1198 x 615 x 2050

1398 x 615 x 2050

1398 x 615 x 2050

Vnútorné rozmery Š x H x V [mm]

1294 x 479 x 1874

Požiarna odolnosť
Skladovacia kapacita
Počet

1045 x 400 x 1858

1094 x 479 x 1874

1245 x 400 x 1858

Prevedenie dverí

2-krídlové

2-krídlové

2-krídlové

2-krídlové

Obj. č. sivé / žlté

165-314-S0

144-521-S0

165-315-S0

144-522-S0

Obj. č. sivá verzia

165-307-S0

117-004-S0

165-308-S0

117-005-S0

3.647,-

2.897,-

4.154,-

3.196,-

Cena € / ks

5

PRÍSLUŠENSTVO
W Montážna súprava pre trubkové prestupy, vrát. 2
skrutiek Ermeto, R 3/8", pre skrine G30 a G90,
Obj. č. 117-007-S0, € 37,50
W výškovo nastaviteľný držiak určený na montáž na
stenu, pre dve 10-l fľaše - pre skrine G30 a G90,
okrem G 90.6-10 a G 90.6-2F,
Obj. č. 117-006-S0, € 79,-

Kompletný nástavec na technické
odvetrávanie
W nástavec bez kontroly odsávania,
Obj. č. 129-345-S0, € 596,W nástavec s kontrolou odsávania,
Obj. č. 136-799-S0, € 782,Nástavec na technické odvetrávanie

TIP: Ak je 120-násobná výmena vzduchu nutná, napr. počas skladovania toxických
plynov, použite radiálne ventilátory.

Poradenstvo: 032 743 04 67

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: 4 týždne

Pozri stranu

124

283
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Preprava plynových fliaš

Prepravné stojany na plynové fľaše
W na skladovanie a bezpečnú prepravu plynových fliaš
W pevná rámová konštrukcia zo žiarovo pozinkovanej ocele
W 2-stranné závesné oká na žeriav na prepravu žeriavom

W ochranné závory zaisťujú fľaše proti vypadnutiu
W bočné upevňovacie háky pre zváracie príslušenstvo, ochranné masky atď.

Vyhrievací plášť pre plynové
fľaše, aj v prevedení do
výbušných priestorov
Pozri stranu

159

od 329,-

Konštrukcia na prepravu plynových ﬂiaš typ GFT-S 4 pre 4 fľaše
Typ
Ø plynová fľaša, max. [mm]
Skladovacia kapacita pre plynové ﬂaše á 50 litrov
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)
Otvory pre vidlice Š x V [mm]

GFT-S 4

GFT-S 8

230

230

4

8

860 x 650 x 1110

860 x 1200 x 1100

165 x 65

160 x 78

Odstup otvorov pre vidlice [mm]

520

520

Celková nosnosť [kg]

400

640

119-227-S0

119-228-S0

329,-

606,-

Obj. č.
Cena € / ks

284

Konštrukcia na prepravu plynových ﬂiaš typ GFT-S 8 pre 8 ﬂiaš

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: dodávka zo skladu

www.denios.sk

Preprava plynových fliaš

5

Prepravná paleta na plynové fľaše
W paleta na skladovanie a transport prázdnych a plných plynových fliaš
W žiarovo pozinkovaná pevná oceľová konštrukcia
W možnosť prepravy prostredníctvom vysokozdvižného vozíka alebo
paletového vozíka
W bezpečná preprava plynových fliaš rôznych veľkostí

Typ

GFP-50

Ø plynová fľaša, max. [mm]

230

Kapacita plynových ﬂiaš
Verzia

12
možnosť premiestňovania žeriavom

Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)

1030 x 805 x 1210

Celková nosnosť [kg]

Paleta na plynové fľaše, typ GFP-50 pre až 12
plynových fliaš, Ø 230 mm, s bezpečnostnou závorou

960

Obj. č.

115-872-S0

Cena € / ks

724,-

Vozík na plynové fľaše typ KM Ergo
W pre bezpečnú manipuláciui s plynovými fľašami
W elektrolyticky zinkovaný,
ergonomický vozík na plynové fľaše
W jednoduchá výmena plynových fliaš
W jednoduchá manipulácia, žiadne
ťažké zdvíhanie
W pre 1 plynovú fľašu à 50 litrov
(max Ø 235 mm)
W vr. upevňovacieho popruhu, držiaka
na fľašu a zaisťovacej reťaze
W pneumatiky (Ø 260 mm)

NOVINKA

492,Obj. č. 255-319-S0

Typ
Ø plynová fľaša, max. [mm]
Kapacita plynových ﬂiaš
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)

KM Ergo
235
1
600 x 600 x 1440

Celková nosnosť [kg]

80

Priemer kolesa [mm]

260

Obj. č.
Cena € / ks

Poradenstvo: 032 743 04 67

255-319-S0
492,-

Vozík na plynové fľaše typ KM Ergo pre 1 fľašu (max. Ø 235 mm)

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: 2 týždne
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Vozíky na plynové fľaše

Vozík na plynové fľaše typ GFR a typ BK, z ocele
W vrátane držiaku fliaš a oceľovej istiacej reťaze

W pre bezpečnú prepravu plynových fliaš
W odolné žiarovo zinkované vyhotovenie

124,-

145,-

204,-

216,-

Obj. č. 115-205-S0

Obj. č. 115-201-S0

Obj. č. 115-243-S0

Obj. č. 115-246-S0

Vozík na oceľové fľaše typ GFR-1,
celogumené pneumatiky,
koleso-Ø 200 mm

Vozík na oceľové fľaše typ GFR-1,
pneumatiky plnené vzduchom,
koleso-Ø 200 mm

Vozík na oceľové fľaše typ BK-60,
celogumené pneumatiky, Ø kolesa 200 mm

227,-

229,-

355,-

329,-

Obj. č. 115-207-S0

Obj. č. 115-203-S0

Obj. č. 115-208-S0

Obj. č. 115-204-S0

Vozík na oceľové fľaše typ GFR2, celogumené pneumatiky,
koleso-Ø 350 mm
Typ
Ø plynová fľaša, max. [mm]
Kapacita plynových ﬂiaš
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)
Celková nosnosť [kg]
Obj. č. Pneumatiky: Celogumené
Cena € / ks
Obj. č. Pneumatiky: Vzduch
Cena € / ks

Vozík na oceľové fľaše typ GFR-2,
pneumatiky plnené vzduchom,
koleso-Ø 350 mm

Vozík na oceľové fľaše typ GFR-L,
celogumené pneumatiky, kolesoØ 350 mm, s doplnkovým oporným kolesom

GFR-1

GFR-2

250

250

1

2

490 x 600 x 1250

770 x 600 x 1250

100

200

115-205-S0

115-207-S0

124,-

227,-

115-201-S0

115-203-S0

145,-

229,-

Typ
Ø plynová fľaša, max. [mm]
Kapacita plynových ﬂiaš
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)
Celková nosnosť [kg]
Obj. č. Pneumatiky: Celogumené
Cena € / ks

BK-60

GFR-L

340

250

1

2

470 x 530 x 1160

770 x 770 x 1280

120

200

115-243-S0

115-208-S0

204,-

355,115-204-S0

216,-

329,-

Bezpečnostná reťaz pre 33 kg fľašu

–

Cena € / ks
Obj. č.
Cena € / ks

Všetky položky s dopravou zdarma

Vozík na oceľové fľaše typ GFR-L,
pneumatiky plnené vzduchom,
koleso-Ø 350 mm, s doplnkovým
oporným kolesom

115-246-S0

Obj. č. Pneumatiky: Vzduch
Príslušenstvo

286

Vozík na oceľové fľaše typ BK-60,
pneumatiky plnené vzduchom, Ø kolesa
200 mm (bez bezpečnostnej reťaze)

Dodacia lehota: dodávka zo skladu

133-938-S0

–

15,70

–

www.denios.sk

Vozíky na plynové fľaše

5

Vozík na plynové fľaše typ GFW, z plastu
WW na bezpečnú prepravu 1 plynovej fľaše (max. Ø 320 mm)
WW pevné prevedenie z ekologického polyetylénu (PE)
WW vrátane upínacieho pásu na zaistenie fliaš
WW veľká základová plocha na bezpečné postavenie fľaše
WW celogumové pneumatiky, koleso-Ø 200 mm
WW nosnosť: 80 kg

Typ
Ø plynová fľaša, max. [mm]

Vozík na plynové fľaše typ GFW-1 z polyetylénu s
oporným kolesom, pre 1 fľašu (max. Ø 320 mm),
Obj. č. 156-435-S0, € 283,-

Vozík na plynové fľaše typ GFW-1 z
polyetylénu pre 1 fľašu (max. ø 320 mm)

207,Obj. č. 155-649-S0

GFW-1

GFW-1-S

320

320

1

1

495 x 627 x 1110

495 x 800 x 1110

Celogumené

Celogumené

Kapacita plynové flaše à 33 kg
Vonkajšie rozmery
Š x H x V (mm)
Pneumatiky
Celková nosnosť [kg]
Obj. č.
Cena € / ks

80

80

155-649-S0

156-435-S0

207,-

283,-

Prepravný stojan na plynové fľaše typ GFP, z plastu
WW z ekologického polyetylénu, obzvlášť stabilné
WW vrátane upínacích pásov na zabezpečenie fliaš a bezpečnostná
reťaz pre dodatočnú montáž na VZV

Typ

GFP-4

GFP-6

230

230

4

6

1120 x 600 x 1100

875 x 600 x 1090

170 x 80

263 x 100

Ø plynová fľaša, max. [mm]
Skladovacia kapacita pre
plynové flaše á 50 litrov
Vonkajšie rozmery
Š x H x V (mm)
Otvory pre vidlice Š x V [mm]
Odstup otvorov pre vidlice
[mm]

670

89

Celková nosnosť [kg]

320

480

155-648-S0

187-304-S0

357,-

452,-

Obj. č.
Cena € / ks

Poradenstvo: 032 743 04 67

Prepravný stojan na plynové fľaše typ GFP-4 z
polyetylénu pre 4 fľaše (max. Ø 230 mm),
Obj. č. 155-648-S0, € 357,-

Všetky položky s dopravou zdarma

Prepravný stojan na plynové fľaše typ GFP-6 z
polyetylénu pre 6 fľaší (max. Ø 230 mm),
Obj. č. 187-304-S0, € 452,-

Dodacia lehota: dodávka zo skladu

287
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TOPSELLER

Očné sprchy
Pozri stranu

297

Protiúnavové rohože
Pozri stranu

305

Chráňte zdravie
Zdravie zamestnancov významne prispieva k úspechu spoločnosti. V oblasti osobnej bezpečnosti náš sortiment ponúka celý rad
preventívnych opatrení, ako sú bezpečné pracovné a priateľské pracovné podlahy, ako aj riešenia pre pohotovostnú starostlivosť,
ako sú núdzové sprchy.
288

Osobná bezpečnosť - ochrana
zamestnancov na pracovisku

290

Mobilné odsávanie a odsávacie stoly

294

Telové a očné sprchy, vyplachovanie očí

304

Bezpečnostné podlahové rohože

TOPSELLER
Telové sprchy
s očnou sprchou
Pozri stranu

301

289
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Mobilné odsávanie

Mobilné odsávanie stolov

NOVINKA

WW mobilná sacia súprava na detekciu a filtráciu dymu, prachu a plynov
Stolové odsávacie súpravy zahŕňajú odsávacie ramená, ventilátor s nastaviteľnou rýchlosťou a kombinovaný filter častíc s aktívnym uhlím, hadicu, spojky a držiak
na stôl. Odsávacie súpravy sú navrhnuté je možné navrhnúť a zostaviť dľa konktrétneho miesta ich použitia. V prípade potreby sú tieto súpravy k dispozícii aj vo
verzii ESD .
WW pre priemyselné, dielenské alebo montážne pracoviská, napr. pri spájkovaní,
prácu s lepidlami alebo rozpúšťadlami
WW filter pozostávajúci z: časticového filtra, ultrajemného filtra (HEPA) a
aktívneho uhlia. Filtračné vložky sú jednorazové a ľahko vymeniteľné
WW stupeň oddeľovania: 99,97%
Mobilné odsávacie zariadenia pre stoly sú flexibilne použiteľné a
rýchlo montovateľné na pracovisku

Typ AV 2000

Mobilný odsávací ventilátor
WW odsávanie splodín pri zváraní, prachu a pár
WW filtrovanie pri opravách, servise a iných časovo obmedzených prácach
WW prívod čerstvého vzduchu pri prácach v uzatvorenom priestore
WW kompaktný s vysokou výkonnosťou
WW korpus s oceľového lakovaného plechu, podvozok na kolieskach
WW priemer sania a výtlaku 160 mm
WW prietok vzduchu: 500 - 2000 m³ / h
WW lisovanie: 1500 - 400 Pa
WW 230 V / 5,50 Hz / 750 W / 5,50 A / 2800 ot / min

1.995,-

Typ AV 1500

Obj. č. 173-280-S0

Príklad použitia

Typ AV 500

Typ
Vybavenie

Typ AV 1000

AV 500

AV 1000

1 odsávacie rameno s DN
32, s guľatou hubicou a
stolovou svorkou, dĺžka 1 m

2 odsávacie ramená s DN
32, s guľatou hubicou a
stolovou svorkou, dĺžka 1 m

Sací výkon [m³/h]*
Obj. č.
Cena € / ks

Typ AV 2500

AV 1500

Typ AV 3000

AV 2000

AV 2500

AV 3000

3 odsávacie ramená s DN 1 odsávacie ramená s DN 32,
2 odsávacie ramená s
1 odsávacie rameno s
32, s guľatou hubicou a s kombinovanou kapucňou a
DN 50, s mini hubicou a
DN 75, s mini hubicou a
stolovou svorkou, dĺžka 1 m stolovou svorkou, dĺžka 1,1 m svorkou na stôl, dĺžka 1,1 m svorkou na stôl, dĺžka 1,1 m

42

42

38

100

75

150

241-401-S0

241-402-S0

241-403-S0

173-279-S0

241-404-S0

241-405-S0

1.677,-

2.225,-

2.536,-

1.787,-

2.447,-

2.022,-

*Údaj odsávacieho výkonu na odsávaciu rúru
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Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: 2 - 3 týždne

www.denios.sk

Odsávacie ramená

Ex II 2 G/D

6

WW na ochranu pred výbušnými plynmi a prachmi, ktoré
vznikajú napríklad pri vážení, dávkovaní, miešaní a
pri odoberaní vzoriek

ATEX odsávacie rameno s
galvanizovaným podstavcom
WW vonkajšie kosoštvorcové rameno s hydraulickými tlmičmi
WW možnosti použitia v zónach s nebezpečenstvom
výbuchu 1/21 a 2/22
WW označenie: ATEX: EX II 2D/G
WW držadlo a lievik z ušľachtilej ocele (materiál 1.4571)
WW ľahký chod
WW stabilná pozícia
WW vysoká flexibilita
WW PVC hadica, elektricky vodivá
WW povrchový odpor 10⁴ Ohm
WW 2 hydraulické tlmiče
WW vonkajší kosoštvorcový podstavec
WW Lievik Ø 300 mm, Ø otvor 160 mm
WW ideálne pre vzostupné termály

1.554,Obj. č. 170-003-S0

Dĺžka odsávacej
trubice [mm]

1500

2500

3000

4000

Odporúčaný objem
prietoku [m³/h]

1200

1200

1200

1200

Strata tlaku [Pa]
Obj. č.
Cena € / ks

550

600

650

700

170-003-S0

170-019-S0

170-021-S0

170-022-S0

1.554,-

1.765,-

1.827,-

2.134,-

ATEX odsávacie rameno s podstavcom
z ušľachtilej ocele
Kosoštvorcové rameno z vysokolesklej nehrdzavejúcej ocele
odolnej voči kyselinám (1.4571) s hydraulickými tlmičmi
Povrchy s drsnosťou Ra <0,8 µm pre zaručenú sterilitu. Všetky
konce rúr sú zatvorené za účelom maximálnej hygieny.
Vrátane držiaka na stenu, Ø 160 mm.
WW Technické údaje zodpovedajú prevedeniu s
galvanizovanou konštrukciou

Atex odsávaciie rameno V4A

Dĺžka odsávacej
trubice [mm]

1500

2500

3000

4000

Odporúčaný objem prietoku [m³/h]

1200

1200

1200

1200

550

600

650

700

170-023-S0

170-024-S0

170-025-S0

170-026-S0

2.758,-

3.096,-

3.526,-

4.325,-

Strata tlaku [Pa]
Obj. č.
Cena € / ks

od 2.758,Nerezová klapka
WW tesniaci
WW nerez 1.4571
WW priemer 160 mm

Obj. č. 170-027-S0, € 213,-

PRÍSLUŠENSTVO
Radiálny ventilátor pre nebezpečné oblasti
Teleso vyrobené z oceľového plechu s vrstvou z
polyesterovej živice, odolný voči korózii, motor: 750 W,
230/400 V,
trojfázový prúd, výfuk: Ø 200 mm, prietok vzduchu:
1 200m³/h. Na priamu montáž na sacie rameno. vrátane
nasávacieho hrdla 160 mm

Poradenstvo: 032 743 04 67

EX II 2 G T3
Obj. č. 170-028-S0,
€ 1.657,-

Všetky položky s dopravou zdarma

Ochranný spínač motora
s ochranou proti výbuchu
plynu / ochrana proti výbuchu
prachu:
Ex II 2 G/D
Obj. č. 170-030-S0,
€ 856,-

Dodacia lehota: 3 - 4 týždne
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Ekológia &
bezpečnosť

Vďaka...

...telové a očné sprchy

Núdzové sprchy

Obsluha

V oblastiach, kde sa pracuje s agresívnymi chemikáliami alebo nebezpečnými
látkami, existuje pre človeka vždy riziko nehody a dôsledkom toho býva
kontaminácia tela a očí zdraviu škodlivými substanciami.
Rýchlu prvú pomoc poskytujú telové a očné sprchy, ktoré sú v mnohých prípadoch
dokonca legislatívne vyžadované. Je potrebné dbať i
nasledujúce normy:

Dôležitá je jednoduchá a spoľahlivá
obsluha. Spustenie sprchy musí byť
možné jednoduchým pohybom.
Norma uvádza otočenie ovládacej
časti (guľový kohút) o max. 90°.
Ventil sa nesmie po uvedení do
prevádzky samočinne zatvoriť.

Zákon č. 1124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene
a doplnení niektorých zákonov Výtah ze zákoníku práce:
§6 Všeobecné povinnosti zamestnávateľa
(1) Zamestnávateľ v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je
povinný
a) vykonávať opatrenia so zreteľom na všetky okolnosti týkajúce sa práce a v
súlade s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a
ochrany zdravia pri práci,

Okamžité opatrenia pri nehodách
Pri zranení by sa malo okamžite začať s vyplachovaním. Taktiež sa musí okamžite
privolať lekár a konzultovať s ním ďalším postup. Počas prepravy by sa malo
pokračovať vo vyplachoaní, napr. použitím fľaše na vyplachovanie očí.
Fľaše na vyplachoanie očí
Odporúča sa o.i. pre priestory, v ktorých sa neustále pracuje (napr. priestory na
batérie alebo staveniská). S fľašami na výplach očí sa môže poskytnúť pomoc pri
poranení počas najdôležitejších prvých 15 sek. Fľaša na výplach očí s obsahom
500 ml postačuje na cca 4-min. vyplachovanie. Aby bola zaručená 15 min. doba
oplachovania, mali by byť následne k dispozícii Ďalšie fľaše ma vyplachovanie
alebo by mala byť použitá očná sprchy, nachádzajúca sa v blízkosti s pripojením
na vodovodnú sieť.

EN 15154 bezpečnostné núdzové sprchy
Nová EN 15154 je rozčlenená na oblasti:
- časť 1 „Pevne zabudované sprchy pre laboratóriá“
- časť 2 „Pevne zabudované zariadenia pre vyplachovanie očí“
- časť 3 „Sprchy bez napojenia na vodovodnú sieť““
- časť 4 „Zariadenia pre vyplachovanie očí bez napojenia na vodovodnú sieť“
- časť 5 „Telové sprchy s prípojkou vody“

Údržba

Časť 1 a 2
Určje minimálne požiadavky pre pevne zabudované telové a očné sprchy. Je
potrebné zabezpečiť, aby v rizikových pracovných priestoroch boli k dispozícii
vhodné núdzové sprchy s dostatočným množstvom kvapaliny pre rýchle umytie
tela alebo očí zasiahnutých nebezpečnými látkami.

Všetky núdzové sprchy je potrebné pravidelne - minimálne každých 6 mesiacov
čistiť a prevádzať na nich údržbu. Taktiež 1x týždenne musí byť preverená ich
funkčnosť.

Časť 3 a 4
Určuje minimálne požiadavky na telové a očné sprchy bez napojenia na vodovodnú
sieť. Sú konštruované tak, aby mohli byť umiestnené v bezprostrednej blízkosti
osôb v rizikových priestoroch. Ich hlavnou úlohou je zabezpečiť prvú pomoc. telové
a očné sprchy sa rozdeľujú na prenosné, osobné, jednorazové alebo pre opakované
použitie.
Časť 5
Je v štádiu rozpracovania. Je potrebné zabezpečiť, aby na potencionálne
rizikových pracoviskách boli k dispozícii vhodné sprchy a ihneď bolo dopravené
dostatočné množstvo tekutiny, k rýchlemu oplachovania tela alebo očí
zasiahnutých a poleptaných nebezpečnými substanciami.

DENIOS príručka pre nebezpečné látky je neoceniteľná pomôcka, ktorá dáva rady
ohľadom skladovania nebezpečných látok. Na 60 stranách nájdete najdôležitejšie
právne texty, predpisy a informácie o skladovaní nebezpečných látok a bezpečnosti
pri práci. Vďaka tomu sú zákazníci firmy DENIOS vždy dobre informovaní.

Objednajte si teraz!

292

Obj. č. 202-433-S0

www.denios.sk

Prevedenie podľa

Fľaše na vyplachovanie očí

EN 15154-4

6

Fľaše na vyplachovanie očí
W hneď pripravené na použitie
W na rýchle preplachovanie pri úrazoch očí,
na zamedzenie trvalým následkom
W špeciálny nástavec na oko, ktorý umožní
udržiavať oči otvorené
W ergonomicky tvarovaná miska na
vyplachovanie očí
W šikovná plastová fľaša, sterilne
uzatvorená, nevyžaduje údržbu
W jednoduché a bezpečné použitie vďaka
návodu na použitie a piktogramom na fľaši
W neotvorené môže byť skladované 3 roky
W fľaše na vyplachovanie očí voliteľne
s roztokom kuchynskej soli alebo pH
neutrálny roztok
W trvanie preplachovania pre typ Mono:
200-ml fľaša: cca. 2 minúty, 500-ml fľaša
cca. 5 minút ; typ Duo: 500-ml fľaša: cca. 2
minúty na jedno oko, 1000-ml fľaša: cca. 5
minút na jedno oko

TIP-CENA

od 10,70

Fľaše na vyplachovanie očí
disponujú jednou (typ Mono) alebo
dvomi (typ Duo) ergonomicky
tvarovanými očnými nástavcami,
ktoré udržujú viečka otvorené
počas yplachovania. Sterilná
vyplachovacia kvapalina sa tak
dostáva priamo do poraneného oka.

W Typ DUO vyplachuje obe oči súčasne

PRÍSLUŠENSTVO
Taška na opasok, do ktorej sa zmestia 200 ml
fľašky. Je zabezpečená tak, aby pri nebezpečných
prácach bola fľaška na vyplachovanie očí okamžite
„po ruke“.
Obj. č. 145-540-S0,
€ 12,10

Typ
Roztok na výplach očí
Počet očných nástavcov
Obsah [ml]

Typ Duo

Typ Mono

Mono

Mono

Duo

Duo

Mono

Duo

Samostatná fľaša

Samostatná fľaša

Samostatná fľaša

Samostatná fľaša

Samostatná fľaša

Samostatná fľaša

1

1

2

2

1

2

200

500

500

1000

200

500

Vyplachovací roztok

NaCl roztok

NaCl roztok

NaCl roztok

NaCl roztok

pH-neutrálny

pH-neutrálny

Obj. č.

145-539-S0

123-481-S0

243-632-S0

188-942-S0

145-541-S0

188-943-S0

Cena € / ks

11,30

16,30

21,50

34,50

21,50

27,50

Cena € / ks od 5 ks

10,70

15,50

20,50

32,50

19,90

26,50

Poradenstvo: 032 743 04 67

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: dodávka zo skladu

293

6

Prevedenie podľa

Fľaše na vyplachovanie očí

EN 15154-4

Očná núdzová stanica s držiakom na stenu
WW na rýchle preplachovanie pri úrazoch očí, na zamedzenie
trvalým následkom
WW nástenný držiak s fľašou na vyplachovanie očí, piktogramami, ktoré
znázorňujú postup použitia, a s zabudovaným zrkadlom
WW dodávka vrátane upevňovacieho príslušenstva
WW špeciálny nástavec na oko, ktorý pomáha udržiavať oči otvorené
WW ergonomicky tvarovaná miska na vyplachovanie očí
WW ideálne riešenie - stále pripravené na použitie pre prvú pomoc najmä
na rizikových pracoviskách
WW fľaše na vyplachovanie očí voliteľne s roztokom kuchynskej soli alebo pH
neutrálny roztok
WW trvanie preplachovania pre typ Mono: 200-ml fľaša: cca. 2 minúty,
500-ml fľaša cca. 5 minút ; typ Duo: 500-ml fľaša: cca. 2 minúty na jedno
oko, 1000-ml fľaša: cca. 5 minút na jedno oko

Držiak na stenu s 2 fľašami na vyplachovanie očí,
Obj. č. 137-641-S0, € 72,-

Dôležité:
Pri akejkoľvek nečistote v oku ho treba vypláchnuť
jemným a rovnomerným prúdom. Fľaše na vyplachovanie
očí počas vyplachovania zľahka stlačte. Pri každom
poranení oka alebo nečistote v oku sa poraďte s lekárom.
S vyplachovaním treba pokračovať aj počas prevozu k
lekárovi.
Typ
Roztok na výplach očí

Držiak na stenu
s 1 fľaškou na
vyplachovanie očí,
Obj. č. 123-482-S0,
€ 37,-

Držiak na stenu s 1 fľaškou
na vyplachovanie očí,
Obj. č. 188-945-S0,
€ 41,50

Držiak na stenu s 2 fľašami
na vyplachovanie očí,
Obj. č. 188-944-S0,
€ 73,-

Mono

Duo

Mono

Mono

Duo

Nástenný držiak

Nástenný držiak

Nástenný držiak

Nástenný držiak

Nástenný držiak

Počet fliaš na výplach očí

1

1

2

2

2

Počet očných nástavcov

1

2

1

1

2

NaCl roztok

NaCl roztok

NaCl roztok

pH-neutrálny + NaCl roztok

pH-neutrálny + NaCl roztok

500

1000

2 x 500

200/500

500/1000

123-482-S0

188-945-S0

137-641-S0

145-544-S0

188-944-S0

37,-

41,50

72,-

75,50

73,-

Vyplachovací roztok
Obsah [ml]
Obj. č.
Cena € / ks

Tabuľka použitia v núdzových prípadoch
Pôsobenie nečistoty
a škodlivín

Držiak na stenu s 2 fľaškami na
vyplachovanie očí,
Obj. č. 145-544-S0, € 75,50

294

Odporúčaná doba
výplachu

Odporúčaný roztok

Odporúčaná doba výplachu

mechanické poškodenie
napr. prachom, nečistotami,
kovovými alebo drevenými
trieskami

roztok na výplach očí *

oči cca 5 min. vyplachovať až kým
sa nečistoty alebo cudzie telesá
nevyplavia

roztok na výplach očí *

poškodenie kyselinou

„pH-neutral“*

oči cca 2 minúty vyplachovať

roztok na výplach očí *

poškodenie alkáliami

„pH-neutral“*

oči cca 2 minúty vyplachovať

roztok na výplach očí *

iné poškodenie
chemikáliami v oku

roztok na výplach očí*

pokiaľ nevymizne nepríjemný pocit

roztok na výplach očí *

* Roztok na výplach očí obsahuje 0,9% roztok kuchynskej soli, ktorý zodpovedá prirodzenému obsahu soli v oku.
* „pH-neutral“ obsahuje 4,9% fosforečňanový roztok a používá se k efektívnej neutralizácii kyselín a zásad.

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: dodávka zo skladu

www.denios.sk

Prevedenie podľa

Fľaše na vyplachovanie očí

EN 15154-4

6

Očná núdzová stanica v plastovom boxe
WW rýchla pomoc pri poranení oka
WW optimálna ochrana proti znečisteniam
WW nástenný box chránený proti prachu na vyklopenie,
vrátane upevňovacieho materiálu
WW núdzová stanica na ošetrenie očí s 2 fľašamii na
vyplachovanie očí, ktoré sú okamžite k dispozícii
WW špeciálny nástavec na oko, ktorý pomáha udržiavať
oči otvorené
WW ergonomicky tvarovaná miska na vyplachovanie očí
WW spolu s piktogramom "Vyplachovanie očí" a
zrkadlom
WW odporúča sa hlavne pre použitie v priemyselných a
dielenských priestoroch
WW fľaše na vyplachovanie očí voliteľne s roztokom
kuchynskej soli alebo pH neutrálny roztok
WW trvanie preplachovania pre typ Mono: 200-ml fľaša:
cca 2 minúty, 500-ml fľaša cca. 5 minút ; typ Duo:
500-ml fľaša: cca. 2 minúty na jedno oko

od 73,-

PROFI ODPORUČENIE

Očná núdzová stanica, s vekom,
Obj. č. 123-484-S0, € 73,-

Fľaše na vyplachovanie očí majú jednu (typ Mono) alebo dve (typ Duo) ergonomicky
tvarované očné misky. Tieto misky udržujú viečka otvorené počas vyplachovania.
Sterilná vyplachovacia kvapalina sa tak dostáva priamo do poraneného oka.

WW Typ DUO vyplachuje obe oči
súčasne

Nástenný box s 2 fľaškami na
vyplachovanie očí, typ Duo
(500 ml, ph neutrálny a 500 ml
roztok kuchynskej soli),
Obj. č. 243-633-S0, € 81,50

Typ
Roztok na výplach očí
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)

Očná núdzová stanica, s vekom,
Obj. č. 145-542-S0, € 77,50

Mono

Mono

Duo

Nástenný box

Nástenný box

Nástenný box
227 x 110 x 265

227 x 110 x 265

227 x 110 x 265

Počet fliaš na výplach očí

2

2

2

Počet očných nástavcov

1

1

2

NaCl roztok

pH-neutrálny + NaCl roztok

pH-neutrálny + NaCl roztok

2 x 500

200/500

2 x 500

123-484-S0

145-542-S0

243-633-S0

73,-

77,50

81,50

Vyplachovací roztok
Obsah [ml]
Obj. č.
Cena € / ks

Poradenstvo: 032 743 04 67

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: dodávka zo skladu
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6

Prevedenie podľa

Očné sprchy

EN 15154-2

WW rýchla pomoc pri poranení oka

445,-

229,-

436,-

Obj. č. 117-458-S0

Obj. č. 117-444-S0

Obj. č. 117-462-S0

Očná sprcha G 5014

Očná sprcha G 5025

Očná sprcha G 5026

WW upevnenie na stenu pomocou montážnej konzoly
WW 2 rozprašovacie hlavice (vrátane protiprachového
krytu) zaisťujú dostatočne veľké a zároveň pre oko
príjemné množstvo vody
WW jednoduché ovládanie vďaka veľkoplošnej
prítlačnej doske
WW prípojka vody: 3/8"
WW objem dávky vody: > 12 l/min pri 2 bar
WW dĺžka hadice: 3,5 m
WW poistný ventil a závesný hák

WW upevnenie na stenu pomocou montážnej konzoly
WW 1 rozprašovacia hlava (vrátane protiprachového
krytu) zaisťuje dostatočne veľké a zároveň pre oko
príjemné množstvo vody
WW jednoduché ovládanie pomocou ventilovej páky
WW prípojka vody: 3/8"
WW objem dávky vody: > 6 l/min pri 2 bar
WW dĺžka hadice: 2,5 m
WW poistný ventil a závesný hák

WW upevnenie na stenu pomocou montážnej konzoly
WW 2 rozprašovacie hlavy (vrátane protiprachového
krytu) zaisťujú dostatočne veľké a zároveň pre oko
príjemné množstvo vody
WW jednoduché ovládanie pomocou ventilovej páky
WW prípojka vody: 3/8"
WW objem dávky vody: > 12 l/min pri 2 bar
WW dĺžka hadice: 2,5 m
WW poistný ventil a závesný hák

Pri poleptaní očí je potrebné ich okamžité
vypláchnutie, aby sa zabránilo ich
trvalému poškodeniu. Odporúčaná dĺžka
vyplachovania 20 minút.

Očná sprcha MB 50
WW na nástennú montáž
WW teleso, sklopné veko a záchytná nádrž sú
vyrobené z bieleho plastu odolného voči
nárazu
WW 2 rozprašovacie hlavy zaisťujú
dostatočne veľké a zároveň pre oko
príjemné množstvo vody
WW so samoregulačným regulátorom prietoku
pre rovnomerný rozstrek
WW sklopné ochranné veko ako spúšťacia a
ovládacia jednotka vrátane informačného
štítku
WW prípojka vody: 1/2"
WW prietok vody: > 12 l/min pri 2 bar
WW rozmery Š x H x V (mm): 370 x 300 x 300

NOVINKA

od 532,-

284,Obj. č. 117-466-S0

Očná sprcha MB 50,
Obj. č. 266-121-S0, € 532,Očná sprcha MB 50, s certifikátom DVGW,
Obj. č. 266-122-S0, € 609,-

296

Všetky položky s dopravou zdarma

Očná sprcha G 1819
WW upevnenie na stenu pomocou montážnej konzoly
WW 2 rozprašovacie trysky s automatickým
regulátorom prietoku, filtrom proti znečisteniam a
protiprachovými krytmi
WW jednoduché ovládanie vďaka veľkoplošnej
prítlačnej doske
WW prípojka vody: 1/2"
WW objem dávky vody: > 12 l/min pri 2 bar
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Očné sprchy
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6

WW rýchla pomoc pri poranení oka
WW protiprachový kryt sa automaticky otvorí pri tlaku vody

Očná sprcha G 1750
WW montáž na stenu
WW 2 rozprašovacie trysky s automatickým regulátorom prietoku,
filtrom proti znečisteniam a protiprachovými krytmi
WW jednoduché ovládanie vďaka veľkoplošnej prítlačnej doske

Typ G 1750-P s plastovou
miskou

WW prípojka vody: 1/2"
WW objem dávky vody: > 12 l/min pri 2 bar
WW voliteľne s miskou z ušľachtilej ocele (typ G 1750)
alebo plastu (typ G 1750-P)

Typ G 1750 s miskou z
ušľachtilej ocele

366,-

448,-

Obj. č. 117-449-S0

Obj. č. 117-439-S0

Očná sprcha G 1760

Očná sprcha G 5022

WW so stojanom a základovou doskou na upevnenie na podlahu
WW 2 rozprašovacie trysky s automatickým regulátorom prietoku,
filtrom proti znečisteniam a protiprachovým krytom
WW jednoduché ovládanie vďaka veľkoplošnej prítlačnej doske
WW prípojka vody: 1/2"
WW objem dávky vody: > 12 l/min pri 2 bar
WW voliteľne s miskou z ušľachtilej ocele
(typ G 1760) alebo plastu (typ G 1760-P)

WW 2 pochromované rozprašovacie
trysky s automatickým regulátorom
prietoku, filtrom proti znečisteniam
a protiprachovými krytmi
WW montáž na stôl
WW jednoduché ovládanie pomocou
ventilovej páky
WW výsuvná plastová hadica
(dĺžka 2400 mm)
WW prípojka vody: 3/8"
WW objem dávky vody: > 12 l/min pri 2
bar

Typ G 1760-P s
plastovou miskou

Poradenstvo: 032 743 04 67

Typ G 1760 s nádržou z
ušľachtilej ocele

Očná sprcha typ
G 5022

412,-

536,-

366,-

Obj. č. 117-447-S0

Obj. č. 117-448-S0

Obj. č. 117-440-S0

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: dodávka zo skladu
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Prevedenie podľa

Očné sprchy

EN 15154-2

Očné sprchy
W vysoko výkonná sprchová hlavica s ochranným
krytom proti prachu
W integrovaná regulácia prietoku a prúdu bez ohľadu
na tlak vody
W integrovaná spätná klapka zabraňuje nasatiu
nečistôt späť do siete pitnej vody
W kryt z plastu vystuženého sklenenými vláknami, diely
z mosadze
W držadlo s integrovanou rukoväťou
W kombinovaný držiak pre montáž na stenu a na stôl

od 207,Ručná očná sprcha s 2 sprchovými hlavicami,
ohnuté, Obj. č. 201-240-S0, € 282,-

Ručná očná sprcha s 1 sprchovou hlavicou, ohnutá,
Obj. č. 201-239-S0, € 245,Typ
Počet striekacích hláv
Prevedenie striekacej hlavice
Materiál
Prietok vody očná sprcha (>) [l/min]
Vodná prípojka
Dĺžka hadice [mm]
Montáž

BR 712 025

BR 713 025

1

1

BR 714 025
2

rovná

ohnuté

ohnuté

Mosadz

Mosadz

Mosadz

7

7

14

1/2“

1/2“

1/2“

1500

1500

1500

Montáž na stenu/stôl

Montáž na stenu/stôl

Montáž na stenu/stôl

201-238-S0

201-239-S0

201-240-S0

207,-

245,-

282,-

Obj. č.
Cena € / ks

Očné sprchy
W vysoko výkonná sprchová hlavica s ochranným krytom proti prachu
W integrovaná regulácia prietoku a výplachu bez ohľadu na tlak vody
W integrovaná spätná klapka zabraňuje nasatiu nečistôt späť do siete pitnej
vody

Očná sprcha s 2 sprchovými hlavicami, k montáži na stenu,
Obj. č. 201-243-S0, € 255,Typ
Počet striekacích hláv
Materiál
Prietok vody očná sprcha (>) [l/min]
Vodná prípojka
Vybavenie
Montáž
Obj. č.
Cena € / ks

298

W jednoduché ovládanie vďaka veľkoplošnej prítlačnej doske
W vodiace diely z mosadze

od 217,-

Očná sprcha so záchytnou miskou z ušľachtilej ocele,
montáž na stenu, Obj. č. 201-244-S0, € 408,-

Očná sprcha s 2 sprchovými hlavicami, montáž na stôl,
Obj. č. 201-241-S0, € 217,-

BR 200 085

BR 210 085

BR 250 085

2

2

2

BR 300 085
2

Ušľachtilá oceľ

Ušľachtilá oceľ

Ušľachtilá oceľ

Ušľachtilá oceľ

14

14

14

16

1/2“

1/2“

3/4“

3/4“

Bez záchytnej misky

Bez záchytnej misky

Bez záchytnej misky

So záchytnou miskou

Montáž na stôl

Podkladová omietka montáž na stenu

Montáž na stenu

Montáž na stenu

201-241-S0

201-242-S0

201-243-S0

201-244-S0

217,-

217,-

255,-

408,-

Všetky položky s dopravou zdarma
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Telové sprchy
W vysokovýkonná sprchová hlavica pre predpisové rozptýlenie vody
W integrovaná regulácia prietoku bez ohľadu na tlak vody
W guľový kohút z ušľachtilej ocele s ovládacím tiahlom

Telová sprcha k montáži na stenu, zelená

Telová sprcha k montáži na stenu,
z nerezu

od 305,Telová havarijná sprcha, montáž nad dverami,
mosadz

Typ

BR 082 085 / 75L

BR 082 095 / 75L

BR 084 085 / 75L

BR 084 095 / 75L

Ušľachtilá oceľ

Ušľachtilá oceľ

Ušľachtilá oceľ

Ušľachtilá oceľ

zelená verzia

–

zelená verzia

–

práškovo lakovaná verzia

leštená verzia

práškovo lakovaná verzia

leštená verzia

Materiál
Farba
Povrch
Prietok vody telová sprcha (>) [l/min]
Vodná prípojka
Montáž
Obj. č.
Cena € / ks

75

75

75

75

3/4“

3/4“

3/4“

3/4“

Montáž na stenu

Montáž na stenu

Montáž nad dvere

Montáž nad dvere

250-079-S0

250-080-S0

250-081-S0

250-082-S0

305,-

406,-

422,-

548,-

Zachytávač vody pre bezpečnostné sprchy
W zachytávač vody pre bezpečnostné sprchy
W pojazdný, 4 kolieska, vybavený záchytnou nádobou z plastu s
objemom 30 litrov
W v prevádzke so studeným vzduchom sú diely naviac ochladené na
izbovú teplotu
W vypúšťací kohút k vypúšťaniu vody z nádoby
W lievik z plastu, Ø 440 mm, výška 160 mm
W záchytná a celková výška 2100 mm
W hliníková trubka, Ø 47 mm, zásuvná
W rozložitelné na 3 diely pre prostorovo úsporné skladovanie
W celková hmotnosť 7 kg

198,Obj. č. 259-442-S0

So zachytávačom vody pre bezpečnostné sprchy môžete rýchlo a jednoducho vykonať
kontrolu funkčnosti bezpečnostnej sprchy. Zachytávač je možné rozložiť na 3 diely a
ľahko premiestniť na iné miesto. Celková výška je 2100 mm a záchytná nádoba zachytí
cca 30 litrov v

Poradenstvo: 032 743 04 67

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: dodávka zo skladu
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Prevedenie podľa

Očné a telové sprchy

EN 15154-1, EN 15154-4

Telové sprchy typ G 1643 a typ G 1691
W
W
W
W
W
W

na nástennú montáž
jednoduché ovládanie ťažnou tyčou s rukoväťou z ušľachtilej ocele
prípojka vody: 1" nasávací otvor (NPT vnútorný závit)
objem dávky vody: > 60 l/min. pri 2 bar
sprchová hlava z plastu
dodáva sa voliteľne v pozinkovanom vyhotovení (typ G 1643) alebo z
ušľachtilej ocele (typ G 1691)

Telová sprcha typ G 1643 z
pozinkovanej ocele

Telová sprcha typ G 1691 z
ušľachtilej ocele

Telové sprchy typ G 1635 a typ G 1692
W
W
W
W
W
W

montáž na strop
jednoduché ovládanie ťažnou tyčou s rukoväťou z ušľachtilej ocele
prípojka vody: 1" nasávací otvor (NPT vnútorný závit)
objem dávky vody: > 60 l/min. pri 2 bar
sprchová hlavica z plastu
dodáva sa voliteľne v pozinkovanom vyhotovení (typ G 1645) alebo z
ušľachtilej ocele (typ G 1692)

Telová sprcha typ G 1635 z
pozinkovanej ocele

Telová sprcha typ G 1692 z
ušľachtilej ocele

256,-

668,-

249,-

636,-

Obj. č. 117-415-S0

Obj. č. 117-454-S0

Obj. č. 117-437-S0

Obj. č. 117-455-S0

Očná sprcha s 60litrovým
zásobníkom, typ G 1540
W ideálne sa hodí pre priemyselné priestory, kde nie je
k dispozícii prívod vody
W ventil sa otvára naklonením sprchových hlavíc
W výplachová kvapalina prúdi z dýz pri statickom tlaku,
doba vyplachovania: cca 15 minút
W s nástenným držiakom a antiseptikom pre prvú náplň

60-litrový zásobník na vodu,
rozmery Š x H x V (mm): 500 x
310 x 665

PRÍSLUŠENSTVO

Antiseptikum na následné dopĺňanie

459,-

Obj. č. 123-598-S0, € 19,30

Obj. č. 117-425-S0
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Telová sprcha s očnou sprchou
WW vysokovýkonná sprchová hlavica dľa predpisov
WW integrovaná regulácia prietoku pre jednotný tvar vstreku bez
ohľadu na tlak vody
WW bezúdržbový okrúhly kohút z ušľachtilej ocele
WW jednoduché ovládanie telovej sprchy s
tiahlom
WW očná sprcha s ochrannými krytmi proti
prachu a nečistotám
WW jednoduché ovládanie očnej sprchy
vďaka veľkoplošnej prítlačnej doske
WW pre montáž na podlahu, vrátane stojanu

od 849,Telová sprcha s očnou sprchou a očná
sprcha so záchytnou miskou, buď z
mosadze alebo ušľachtilej ocele.

Telová sprcha s očnou sprchou a
očná sprcha, z ušľachtilej ocele,
voliteľne z mosadze alebo nerezu

Bezúdržbový guľový
kohút z ušľachtilej
ocele

Bezúdržbový guľový
kohút z ušľachtilej
ocele

Vysokovýkonná sprchová
hlavica z ušľachtilej ocele pre
predpisový rozptyl vody

Vysokovýkonná sprchová hlavica z
plastu pre predpisový rozptyl vody

Očná sprcha s ochranným
krytom proti prachu

Očná sprcha so záchytnou
miskou a ochranným krytom
proti prachu a nečistotám

Ušľachtilá oceľ, s vysokým
leskom

Ušľachtilá oceľ, chemicky
odolné, zelené lakovanie

Typ
Materiál
Farba
Povrch

BR 832 085 / 75L

BR 832 095 / 75L

BR 837 085 / 75L

BR 837 095 / 75L

Ušľachtilá oceľ

Ušľachtilá oceľ

Ušľachtilá oceľ

Ušľachtilá oceľ

zelená verzia

–

zelená verzia

–

práškovo lakovaná verzia

leštená verzia

práškovo lakovaná verzia

leštená verzia

Prietok vody telová sprcha (>) [l/min]

75

75

75

75

Prietok vody očná sprcha (>) [l/min]

14

14

16

16

1 1/4“

1 1/4“

1 1/4“

1 1/4“

Vybavenie

Vodná prípojka

Bez záchytnej misky

Bez záchytnej misky

So záchytnou miskou

So záchytnou miskou

Montáž

Montáž na podlahu

Montáž na podlahu

Montáž na podlahu

Montáž na podlahu

250-083-S0

250-084-S0

250-085-S0

250-086-S0

849,-

1.234,-

987,-

1.409,-

Obj. č.
Cena € / ks

Poradenstvo: 032 743 04 67

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: dodávka zo skladu

301

6

Prevedenie podľa

Očné a telové sprchy

EN 15154-1, EN 15154-2

Telová sprcha s očnou sprchou
WW pre rýchle poskytnutie prvej pomoci pri úrazoch, na
vylúčenie možných kontaminácií tela a očí
WW jednoduché ovládanie telovej sprchy tiahlom s rukoväťou z
ušľachtilej ocele
WW perlátory sprchovej hlavy z plastu zabezpečujú jemné vírivé
prúdenie vody
WW prívod vody telovej sprchy: > 60 l/min. pri hydraulickom tlaku 2
bar, prípojka vody 1 1/4"
WW očná sprcha s 2 rozstrekovacími tryskami s automatickým
regulátorom prietoku, filtrom proti znečisteniam a
protiprachovými krytmi
WW jednoduché ovládanie očnej sprchy vďaka veľkoplošnej prítlačnej
doske
WW objem dávky vody očnej sprchy: > 12 l/min. pri hydraulickom
tlaku 2 bar
WW pre montáž na podlahu, vrátane podložnej dosky

Prostredníctvom perlátorov sprchovej
hlavice sa vytvorí mäkká vodná
turbulencia. Týmto sa zabezpečí dobré
čistenie.

Tento náčrt je platný pre núdzové sprchy typu G 1931,
G 1902-P, G 1902, G 1991.

Typ G 1931

Typ G 1902-P

Typ G 1902

WW pozinkovaná verzia
WW očná sprcha bez záchytnej misky

WW pozinkovaná verzia
WW očná sprcha s plastovou miskou

WW pozinkovaná verzia
WW očná sprcha miskou z ušľachtilej
ocele

979,-

1.032,-

1.060,-

Obj. č. 117-467-S0

Obj. č. 117-426-S0

Obj. č. 117-412-S0

PRÍSLUŠENSTVO
Nožný pedál z ušľachtilej ocele na
otvorenie a aktiváciu očnej sprchy, pre
typy G 1931, G 1902, G 1902-P,
Obj. č. 216-988-S0, € 107,-
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Telové sprchy s očnou sprchou MD 250/50
a MB 250/50
W samostatne stojaca, vyhrievaná, izolovaná telová sprcha s očnou
sprchou, pre vonkajšie použitie
W konštrukcia z pozinkovanej ocele, dodatočne izolovaná
W biele plastové opláštenie s bielo-červenými bezpečnostnými prúžkami
W chránené pred výbuchom EX II 2G IIC T6 X
chránené pred výbuchom EX II 2D IIIC T85 X
W prívod vody telovej sprchy: > 80 l/min. pri hydraulickom tlaku 2 bar, prípojka vody 1 1/4"
W prietok vody očnej sprchy > 12 l/min. pri hydraulickom tlaku 2 bar
W očná sprcha s 2 striekacími hlavicami s automatickym regulátorom prietoku a protiprachovými krytmi
W jednoduché ovládanie telovej sprchy s ťažnou tyčou
NOVINKA
W výklopné a ochranné veko ako spúšťacie zariadenie očnej sprchy
W ohrievanie pomocou automaticky regulovaného ohrievacieho kábla,
elektrická prípojka: 230 V, 50 Hz

od 3.128,-

W odolná proti mrazu do -15 °C
Očná a telová sprcha MD 250/50,
Obj. č. 266-123-S0, € 3.128,Očná a telová sprcha MD 250/50 s certifikátom DVGW,
Obj. č. 266-124-S0, € 3.339,-

W odolná proti mrazu do -30 °C
Očná a telová sprcha MB 250/50,
Obj. č. 266-125-S0, € 3.464,Očná a telová sprcha MB 250/50 s certifikátom DVGW,
Obj. č. 266-126-S0, € 3.725,595 mm
sprchová
hlavica
60° uhol

odolné mrazom

gulový kohút

Ø 100 mm

Typ G 1991 z
ušľachtilej ocele

2230 mm

ovládacie tiahlo
očné sprchy so
zaklápacím vekom

1150 mm

W vyhotovenie z ušľachtilej ocele,
optimálna ochrana proti korózii
W očná sprcha s miskou z ušľachtilej ocele

2.716,-

odtok

prívodný kábel

retiažka
z nerezu

135 mm

Obj. č. 117-468-S0

zásuvka
rozvádzača

nožný pedál (na prianie 1¼“ pripojenie vody
ako príslušenstvo)

PRÍSLUŠENSTVO

125 mm

pripojenie spojky

PRÍSLUŠENSTVO
pod
pôdu

800 mm

Nožný pedál z ušľachtilej ocele na
otvorenie a aktiváciu očnej sprchy,
pre typ G 1991, Obj. č. 216-989-S0,
€ 196,-

350 mm

W Vyhrievaná rozšírená trubka v podklade pre
mrazuvzdornú cirkuláciu vody, chránená
pred explóziou,
Obj. č. 266-129-S0, € 729,Ex verzia, s certifikátom DVGW,
Obj. č. 266-130-S0,
€ 899,-

W Nožný pedál na otvorenie a aktiváciu očnej sprchy,
Obj. č. 266-128-S0, € 109,-

Poradenstvo: 032 743 04 67
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Protiúnavové rohože

Vysvetlenie
piktogramov
ESD /
antistatické

Ochrana proti
únave

Ochrana proti
pošmyknutiu

Izolácia
(pred chladom
podlahy)

Podlaha je
chránená

Odolný voči
oleju

Ťažko horľavé, protipožiarna ochrana

Tekutiny môžu odtekať, odvodnenie

Ideálne pre zváranie
na pracoviskách

Bezpečnosť a pohodlie v suchých pracovných priestoroch
WW zamedzuje príznakom únavy
WW s nekĺzavým štruktúrovaným povrchom
WW izolácia proti podlahovému chladu,
vibráciám a hluku
WW pre ľahké až bežné zaťaženie
WW štruktúra z vinylovej peny s uzatvorenými pórmi
ako povrch, na pohodlné státie a chôdzu
WW pre suché pracovné priestory
WW nekĺzavý povrch R10 podľa DIN 51130 a
BGR 181
WW 4 skosené hrany znižuje riziko potknutia sa
WW ekologická výroba, neobsahuje DOP, DMF ani
látky ničiace ozónovú vrstvu
WW bez silikónu

od 24,50
Ponúkame Vám na výber 3 druhy protiúnavových rohoží

Vinylová pena s ryhovaným povrchom



Vinylová pena s nopovým povrchom, sivá

Vinylová pena s nopovým povrchom, čierna s žltým
bezpečnostným lemovaním



Predbežne upravené protiún. rohože
S 9.R

S 6.K

S 9.K

S 12.K

rohož

rola

Vonkajšia šírka [mm]

600

910

1220

910 x 1500

910 x 18300

Dĺžka podľa výberu**

áno

áno

áno

10

10

10

10

10

PVC

PVC

PVC

PVC

PVC

Obj. č. ryha

123-393-S0

137-049-S0

Obj. č. ryha

195-125-S0

137-054-S0

195-127-S0

Obj. č. štruktúrovaný povrch

123-404-S0

137-052-S0

Obj. č. štruktúrovaný povrch

195-128-S0

137-055-S0

195-129-S0

75,50

614,-

24,50

43,50

49,50

195-130-S0

137-053-S0

195-131-S0

27,-

43,50

54,50

Prevedenie
Vonkajšie rozmery Š x H [mm]
Pevnosť materiálu [mm]
Materiál

Pevnosť materiálu [mm]
Materiál
sivá verzia

sivá verzia

Cena € / ks

Cena € / m
žltá/čierna verzia

žltá/čierna verzia
Obj. č. štruktúrovaný povrch
Cena € / ks

Typ*

Protiúnavové rohože rôznych veľkostí

S 9.15

Typ

123-408-S0

137-056-S0

85,50

676,-

Obj. č. štruktúrovaný povrch
Cena € / m

*dodáva sa na základe Vašich rozmerov v rastri po 5 cm, cena za meter
**na požiadanie sa vyrába s dĺžkou až 18 m

304

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: dodávka zo skladu

www.denios.sk

Protiúnavové rohože

6

Obľúbený výrobok pre komfort pri práci, v dizajne
slzičkového plechu
WW veľmi vysoké pohodlie pri státí vďaka vinyl-mikrovláknam s miliónmi vzduchových bubliniek
WW odľahčuje chodidlá, kĺby a chrbticu, zlepšuje krvný obeh
WW zamedzuje prenosu chladu podlahy
TOPSELLER
WW pre stredné zaťaženie
WW odolný "nežmolkujúci" povrch zvyšuje životnosť o 50% v
porovnaní s bežnými vinylovými podložkám z mikrovlákien
WW pre suché pracovné priestory
WW 4 skosené hrany pre prístup bez potknutia sa
WW protišmykový povrch výstupkami pre pohodlné státie a vysokú
bezpečnosť
WW nekĺzavý povrch R10 podľa DIN 51130 a BGR 181
WW trieda horľavosti 2 podľa NFPA bezpečnostný kód 101

od 41,50

Povrch s výstupkami umožňuje
komfort pri pohybe


Predbežne upravené protiún. rohože

Typ
Prevedenie
Vonkajšie rozmery Š x H [mm]

DS 6.K

DS 9.K

DS 12.K

rohož

rola

Vonkajšia šírka [mm]

600

910

1220

910 x 1500

910 x 18300

Dĺžka podľa výberu**

áno

áno

áno

13

13

13

13

13

PVC

PVC

PVC

PVC

PVC

Materiál
Hmotnosť [kg]
Cena € / ks

Vysvetlenie piktogramov

Protiúnavové rohože rôznych veľkostí

DS 9.R

Pevnosť materiálu [mm]

Obj. č.



DS 9.15

6

64

123-414-S0

137-057-S0

107,-

998,-

Typ*

Pevnosť materiálu [mm]
Materiál
Hmotnosť [kg/m]
Obj. č.
Cena € / m

2,3

3,5

4,7

179-375-S0

137-058-S0

179-376-S0

41,50

68,-

85,50

*dodáva sa na základe Vašich rozmerov v rastri po 5 cm, cena za meter
**na požiadanie sa vyrába s dĺžkou až 18 m

Pozri stranu

304

Obľúbený výrobok pre komforný pohyb,
v dizajne slzičkového plechu
WW veľmi vysoké pohodlie pri státí priaznivo pôsobiace na kĺby vďaka
špeciálnej mikrobunkovej stavbe z vinylovej peny




WW pre suché priestory, napr. pri kompletizácii
WW pre mierne nároky
WW trvanlivý povrch zvyšuje životnosť o 50% v porovnaní s bežnými
vinylovými krytinami s mikrobunkami
WW protišmykový povrch s výstupkami znižuje príznaky únavy a zaisťuje
bezpečné státie
WW protišmyková odolnosť R10 podľa DIN 51130 a BGR 181
WW trieda horľavosti 2 podľa NFPA bezpečnostný kód 101
WW skosené hrany na všetkých štyroch
stranách chránia pred zakopnutím
NOVINKA

od 34,
Typ
Prevedenie
Vonkajšie rozmery Š x H [mm]
Pevnosť materiálu [mm]
Materiál
Hmotnosť [kg]
Obj. č. sivá verzia
Cena € / ks
Obj. č. žltá/čierna verzia
Cena € / ks

Povrch s výstupkami pre
vysoké pohodlie pri státí

Predbežne upravené protiún. rohože



BS 6.9

BS 9.15

rohož

rohož

600 x 910

910 x 1500

13

13

PVC

PVC

Protiúnavové rohože rôznych veľkostí

Typ*

BS 6.K

BS 9.K

BS 12.K

Šírka [mm]

600

910

1220

Dĺžka podľa výberu**

áno

áno

áno

13

13

13

PVC

PVC

PVC

Pevnosť materiálu [mm]
Materiál

2,1

5,3

Hmotnosť [kg/m]

2,3

3,5

4,7

247-760-S0

247-761-S0

Obj. č. sivá verzia

247-762-S0

247-763-S0

247-764-S0

34,-

81,50

247-765-S0

247-766-S0

35,50

85,50

Cena € / m
Obj. č. žltá/čierna verzia
Cena € / m

45,-

67,-

81,50

247-767-S0

247-768-S0

247-769-S0

45,-

69,-

85,50

*dodáva sa na základe Vašich rozmerov v rastri po 5 cm, cena za meter
**na požiadanie sa vyrába s dĺžkou až 18 m

Poradenstvo: 032 743 04 67

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: dodávka zo skladu

305
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Protiúnavové rohože a koberce

Protiúnavové rohože pre suché priestory alebo oblasti, kde sa manipuluje s olejmi
W pre stredné zaťaženie
W voliteľne z prírodnej gumy pre bežné použitie alebo z nitrilovej gumy pre pracovné priestory,
kde sa prichádza do styku s tukom a olejom
W vysoké pohodlie pri státí
W povrch s výstupkami zabezpečuje bezpečné státie a uvoľnenie pri príznakoch únavy
W rohož sa pevne prisaje k podlahe a nekĺže sa
W protišmyková odolnosť R9 podľa DIN 51130 a BGR 181
W 4 skosené hrany pre prístup bez zakopnutia

NOVINKA

od 34,50

Pozri stranu

Vysvetlenie piktogramov

Typ
Materiál
Vonkajšie rozmery Š x H [mm]
Pevnosť materiálu [mm]
Hmotnosť [kg]
Obj. č.
Cena € / ks

304

SB 6.9

SB 9.12

SB 9.15

Prírodná guma

Prírodná guma

Prírodná guma

600 x 900

900 x 1200

900 x 1500

13

13

13

Pevnosť materiálu [mm]

6

12

16

Hmotnosť [kg]

247-747-S0

247-748-S0

247-749-S0

34,50

67,-

81,50

Protišmykový povrch s výstupkami pre pohodlné
chodenie a státie

Typ
Materiál

SB 6.9

SB 9.12

SB 9.15

Nitrilová guma

Nitrilová guma

Nitrilová guma

600 x 900

900 x 1200

900 x 1500

13

13

13

6

11

16

247-750-S0

247-751-S0

247-752-S0

69,-

139,-

174,-

Vonkajšie rozmery Š x H [mm]

Obj. č.
Cena € / ks

Univerzálna protišmyková rohož
W znížené riziko pošmyknutia, zvýšená pracovná bezpečnosť
W vhodné pre každé priemyselné podmienky a oblasti použitia, kde je
potrebné znížiť riziko pošmyknutia
W rohož s výbornou odolnosťou proti opotrebovaniu a proti pretrhnutiu
W vhodné aj pre nákladné vozidlá a vozíky pre náradie
W odolné voči mnohým kyselinám a chemikáliám

Vysvetlenie piktogramov

Univerzálny protišmyková rohož ako
podlahová krytina

Pozri stranu

Univerzálny protišmyková rohož ako
podložka pre náradie

304

Odolný voči oleju

Prevedenie
Vonkajšie rozmery Š x H [mm]
Pevnosť materiálu [mm]
Materiál
Hmotnosť [kg]
Obj. č. látka/čierna verzia
Cena € / ks
Obj. č. sivá verzia
Cena € / ks

306

Odolný voči oleju

jemné ryhy

hrubé ryhy

odolný voči oleju

štruktúra slzičkového plechu

1000 x 10000

1200 x 10000

1400 x 10000

910 x 22800

3

6

3

4

Guma

Guma

Nitrilová guma

PVC

33

86

52

91

165-090-S0

165-096-S0

165-098-S0

179-377-S0

146,-

318,-

682,-

506,-

165-093-S0

–

–

179-378-S0

192,-

–

–

652,-

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: dodávka zo skladu

www.denios.sk

Protiúnavové rohože

Najpoužívanejšie rohože v priemysle

6

TOPSELLER

W pre vlhké priemyselné priestory
W nekĺzavý povrch zamedzuje predčasnej únave
W pre vysoko náročne podmienky, napr. vo viac zmenovej prevádzke
W protišmykový povrch s výstupkami
W s optimálnymi protišmykovými vlastnosťami, odskúšané podľa
DIN 51130, R10
W ťažko horľavé, protipožiarna odolnosť Bfl-S1
W odolné voči mnohým chemikáliám
W veľmi trvácny laminovaný povrch z PVC na tlmiacej vrstve
z penového vinylu
W tlmí vibrácie
W nekĺzavý podklad "RedStop™ zamedzuje
zošmyknutiu rohože
W skosené hrany dokola
Pozri stranu

Vysvetlenie piktogramov

Po obvode skosené hrany, žltý výstražný lem a protišmykový
povlak RedStop™ na spodnej strane

304

Protiúnavové rohože rôznych veľkostí
Typ*

Predbežne upravené protiún. rohože
Typ
Prevedenie
Vonkajšie rozmery Š x H [mm]
Pevnosť materiálu [mm]
Materiál
Hmotnosť [kg]
Obj. č.
Cena € / ks

CT 6.9

CT 9.15

rohož

rohož

600 x 910

910 x 1520

14

14

PVC

PVC

4

8

123-372-S0

123-373-S0

105,-

226,-

CT 6.K

CT 9.K

CT 12.K

CT 15.K

Šírka [mm]

600

910

1220

1520

Dĺžka podľa výberu**

áno

áno

áno

áno

14

14

14

14

PVC

PVC

PVC

PVC

Pevnosť materiálu [mm]
Materiál
Hmotnosť [kg/m]
Obj. č.
Cena € / m

4

5

7

9

162-210-S0

162-211-S0

162-212-S0

247-759-S0

112,-

162,-

212,-

238,-

*dodáva sa na základe Vašich rozmerov v rastri po 5 cm, cena za meter
**na požiadanie sa vyrába s dĺžkou až 22,8 m

Priemyselná rohož pre mimoriadne vysoké pohodlie pri státí
W obzvlášť trvanlivé, skladovateľné a veľmi pohodlné
W pre suché priemyselné priestory
W pre vysoko náročne podmienky, napr. vo viac zmenovej
prevádzke
W kombinácia mimoriadne trvanlivého povrchu z PVC a odolného
mikrobunkového vinylového základu; veľká hrúbka materiálu pre
lepšie pohodlie pri státí
W protišmykový povrch s výstupkami
W protišmyková odolnosť R9 podľa DIN 51130 a BGR 181
W ťažko horľavé, protipožiarna odolnosť Cfl-S2 odskúšaná podľa
EN 13501
W odolné voči mnohým chemikáliám
W nekĺzavý podklad RedStop™ zamedzuje zošmyknutiu rohože
W 4 skosené hrany pre prístup bez potknutia sa

NOVINKA

Žltý výstražný okraj, skosené
obvodové hrany a nekĺzavá spodná
strana RedStop™
Protiúnavové rohože rôznych veľkostí
Typ*

Predbežne upravené protiún. rohože
Typ
Prevedenie
Vonkajšie rozmery Š x H [mm]
Pevnosť materiálu [mm]
Materiál
Hmotnosť [kg]
Obj. č.
Cena € / ks

Poradenstvo: 032 743 04 67

ST 6.9

ST 9.15

rohož

rohož

600 x 910

910 x 1500

19

19

PVC

PVC

4

10

247-753-S0

247-754-S0

85,50

245,-

ST 6.K

ST 9.K

ST 12.K

ST 15.K

Šírka [mm]

600

910

1220

1520

Dĺžka podľa výberu**

áno

áno

áno

áno

19

19

19

19

PVC

PVC

PVC

PVC

Pevnosť materiálu [mm]
Materiál
Hmotnosť [kg/m]
Obj. č.
Cena € / m

5

6

8

10

247-755-S0

247-756-S0

247-757-S0

247-758-S0

123,-

186,-

247,-

309,-

*dodáva sa na základe Vašich rozmerov v rastri po 5 cm, cena za meter
**na požiadanie sa vyhotoví s šírkou až 21,9 m

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: dodávka zo skladu
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Antistatické rohože

Antistatické rohože
WW z prírodnej gumy s vybíjacou schopnosťou
WW vysoké pohodlie pri státí
WW pre mierne náročne podmienky na pracoviskách,
kde sa pracuje v stoji
WW povrch s výstupkami zabezpečuje bezpečné
státie a uvoľnenie pri príznakoch únavy
WW rohož sa pevne prisaje k podlahe a nekĺže sa
WW pre suché pracovné priestory
WW dľa IEC 61340-4-1 (kategória DIF), nameraný
odpor Rg 10⁶ - 10⁹ Ohm, Rp 10⁶ - 10⁹ Ohm
WW elektrostatický výboj (test chôdzou) dľa ISO
6356 a EN 1815
WW protišmyková odolnosť R9 podľa DIN 51130 a
BGR 181
WW skosené hrany na všetkých štyroch stranách,
aby sa zabránilo potknutiu sa

NOVINKA

od 46,-

Vysvetlenie piktogramov

Pozri stranu

304

Protiúnavová rohož s vybíjacou schopnosťou pre ochranu
pred statickým výbojom. Výstupky a kvalitný gumený
materiál umožňuje vysoké pohodlie pri státí.

Typ
Vonkajšie rozmery Š x H [mm]
Pevnosť materiálu [mm]
Materiál
Hmotnosť [kg]
Obj. č.
Cena € / ks

308

Všetky položky s dopravou zdarma

SE 6.9

SE 9.12

SE 9.15

600 x 900

900 x 1200

900 x 1500

13

13

13

Prírodná guma

Prírodná guma

Prírodná guma

6

12

16

247-773-S0

247-774-S0

247-775-S0

46,-

92,-

115,-

Dodacia lehota: dodávka zo skladu

www.denios.sk

Antistatické rohože

6

Antistatické rohože
WW chráni zamestnancov a citlivé prístroje pred samovytvoreným
statickým výbojom, antistatické rohože tomu predchádzajú
WW vysoká úroveň komfortu a bezpečnosti
WW rohož, v ktorej sa kombinuje pevný laminovaný povrch a vinyl
WW povrch s výstupkami zaisťuje vysokú odolnosť proti sklzu a jednoduchý
pohyb na rohoži
WW pre mierne náročne podmienky v suchých pracovných priestoroch
WW vrátane uzemňovacieho kábla, ktorý sa ľahko pripevňuje k rohoži
WW uzemňovací kábel sa vybavuje voliteľne prstencovou prípojkou alebo
spinkou
WW trieda požiarnej odolnosti Cfl-S1, odskúšané podľa EN 13501-1
WW spĺňa požiadavky IEC 61340-4-1 (kategória DIF), nameraný odpor Rg 10⁶ 10⁹ Ohm, Rp 10⁶ - 10⁹ Ohm
WW elektrostatický výboj (test chôdzou) dľa ISO 6356 a EN 1815
WW 4 skosené hrany pre prístup bez potknutia sa
WW vybavené nekĺzavým podkladom RedStop™, ktorý bráni zošmyknutiu rohožky
WW protišmyková odolnosť R10R10 podľa DIN 51130 a BGR 181

Pozri stranu

Vysvetlenie piktogramov

Typ*

304

Antistatická 1

Antistatická 2

Antistatická 3

rohož

rohož

metráž

Vonkajšia šírka [mm]

Prevedenie

910

910

910

Celková dĺžka [mm]

1500

3000

–

nie

nie

áno

Dĺžka podľa výberu**
Pevnosť materiálu [mm]
Materiál
Obj. č. uzemňovací kábel s okom
Cena € / ks
Obj. č. uzemňovací kábel konektor
Cena € / ks

14

14

14

PVC

PVC

PVC

165-103-S0

165-104-S0

165-106-S0

322,-

639,-

223,-

165-543-S0

165-545-S0

165-546-S0

322,-

639,-

223,-

*Typ antistatická 3: dodáva sa na základe vašich rozmerov s rozstupom 5 cm, cena za meter
**na požiadanie sa vyrába s dĺžkou až 22,8 m

od 223,-

Povrch s výstupkami zaisťuje vysokú
odolnosť proti sklzu a jednoduchý pohyb
na rohoži

Podrobné zobrazenie: uzemňovací kábel,
ktorý sa pripevňuje k rohoži pomocou
spinky

PRÍSLUŠENSTVO

Uzemňovací kábel

Pätný pásik

WW dodatočný uzemňovací kábel pre antistatické rohože (jeden kábel pre každú rohož)
WW 4,5 m dlhý kábel s kontaktom na uzemnenie
WW uzemňovací kábel s kruhovou prípojkou na uzemnenie
WW montáž - jednoducho pripevniť spinkou k rohoži a spojiť s uzemnením

WW pätný pásik vytvára potrebný kontakt medzi osobou a
podlahovou rohožou
WW vlhkosť v topánkach vytvára spojenie s telom

Uzemňovací kábel s pripojovacím
okom na uzemnenie,
Obj. č. 165-114-S0,
€ 21,50

Poradenstvo: 032 743 04 67

Uzemňovací kábel s 10 mm
kruhovým konektorom,
Obj. č. 165-115-S0,
€ 29,90

Uzemňovacia zástrčka pre
uzemňovací kábel, s 10 mm
uzemňovacím tlačidlom,
Obj. č. 165-116-S0,
€ 29,50

Všetky položky s dopravou zdarma

17,10
Obj. č. 165-109-S0

Dodacia lehota: dodávka zo skladu

309
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DENIOS classic-line
prepravné zariadenia
Pozri stranu

313

NOVINKA
Úložné boxy a organizéry
Pozri stranu

331

Vyhnite sa nehodám
Zamestnanci musia vedieť presne vedieť kadiaľ sa na pracovisku pohybovať. Naše navigačné systémy na označovanie
dopravných trás, pracovných plôch a nebezpečných oblastí pomáhajú minimalizovať riziká nehôd. Naše výrobky na ochranu
pred nárazmi navyše chránia Vaše investície do vybavenia prevádzky a zabraňujú zbytočným opravám.
310

Prevádzková bezpečnosť efektivita vo výrobe a prevádzke

312

Prepravné vozíky

318

Prepravné a poschodové vozíky

320

Zdvíhacie zariadenia

322

Výklopné nádoby z plastu

324

Výklopné a stohovateľné nádoby z ocele

326

Stohovateľné nádoby z plastu

328

Prepravné boxy a vozíky z hliníka

330

Úložné boxy a organizéry

332

Zásobníky na posypový materiál

334

Skrine na materiál a skrine do šatní

341

Nájazdové ochrany, označenia a stĺpiky

360

Premostenia pre ochranu káblov

362

Bezpečnostné zrkadlá

364

Uzatváracie a uzamykacie systémy

366

Náradie do Ex prostredia

311
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DENIOS classic-line prepravné zariadenia

Prepravný vozík DENIOS classic-line

Prepravné vozíky v iných
prevedeniach nájdete na internete
na www.denios.sk

klasika pre každodenné používanie
W ergonomické bezpečnostné madlo s ochranou proti pritlačeniu
W vzduchom plnené pneumatiky na oceľovom ráﬁku s guličkovými ložiskami s hlbokou
drážkou pre plynulý chod
W bočné blatníky
W stabilná konštrukcia z ocele alebo hliníka
W rôzne vyhotovenia pre najrôznejšie spôsoby použitia

z hliníka

od

122,-

Praktický vozík na debny, s rukoväťou

Pepravný vozík z ocele, s vymeniteľnou PE
ochranou podpery

Prepravný vozík s obzvlášť širokou
nakladacou plochou

Stohovatelné vozíky
Ďalšie vybavenie
Rozmery lopaty Š x H [mm]
Celková nosnosť [kg]

Oceľ
madlo

320 x 250

320 x 250

320 x 250

400 x 150

320 x 250

200

250

250

250

200

Pneumatiky
Obj. č.
Cena € / ks

312

Hliník

–

Oporný rám, madlo Extra široká nakladacia plocha

Oporný rám, madlo

Vzduch
258-205-S0

258-207-S0

258-204-S0

258-206-S0

258-201-S0

122,-

132,-

142,-

122,-

198,-

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: dodávka zo skladu

www.denios.sk
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Inovatívny švédsky výrobca KONGAMEK vyvíja a vyrába praktické prepravné vozíky.
Tu nájdete ponuku produktov pre pynulý vnútropodnikový transport!

Stolový vozík KM Ergo z ocele, s 2 policami MDF
Atraktívny stolný vozík s celkovou nosnosťou 1200 kg
W vysokokvalitný práškovo lakovaný povrch Š x H: 680 x 1200 mm
W ľahké manévrovanie vďaka ergonomickej rukoväti
W 2 pevné kolieska a 2 otočné kolieska (s brzdami) vyrobené
z PA / bez zanechávania stôp, presné guľôčkové ložisko

497,Obj. č. 267-576-S0

Vozík na plynové fľaše
typ KM Ergo

Paletové vozíky typ KM,
na europalety

Ergonomický vozík na plynové fľaše
umožní ľahkú výmenu plynových ﬂiaš,
šetrnú k Vášmu chrbátu

Zváraný podvozok pre europalety
1200x800 mm, s držiakom na palety.

Úzke stolové vozíky typ KM
4 otočné kolieska, z toho 2 s aretáciou
W elektrolyticky zinkovaný, nosnosť 150 kg
W 2 melamínové dosky, plastová rukoväť

W verzia s výškovo nastaviteľnou plošinou:
55 - 835 mm, nosnosť 800 kg
W elektrolyticky zinkované pre ochranu voči
korózii
W 2 pevné a 2 otočné kolieska (s aretáciou),
gumové

W jednoduchá manipulácia, žiadne ťažké
zdvíhanie
W elektrolyticky
zinkované
W pre 1 plynovú fľašu
à 50 litrov
(max Ø 235 mm)

výškovo nastaviteľné

Úzky prepravný vozík KM, biele police,
Obj. č. 255-334-S0, € 144,Obj. č. 255-369-S0, € 405,-

Obj. č. 255-319-S0, € 492,-

Úzky prepravný vozík KM, červené police,
Obj. č. 255-335-S0, € 144,-

Prepravná kolobežka typ KM
Scooter, s brzdou

Nerezový vozík KM, so
sklopným madlom

Komfortná prepravná kolobežka pre rýchly a
bezpečný presun z jedného miesta na druhé.

univerzálny paletový vozík
z nerezu
W doska: š x h: 520 x 825 mm,
nosnosť: 100 kg
W skladacie madlo umožní
priestorovo úsporné
rozloženie

W gumová rukoväť pre ergonomické držanie,
protišmyková plošina pre bezpečné státie
W 3 gumové kolieska

Obj. č. 255-348-S0, € 312,-

Obj. č. 255-373-S0, € 425,-

Poradenstvo: 032 743 04 67

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: dodávka zo skladu
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Viacúčelové vozíky z plastu

Viacúčelový prepravný vozík
nízka vlastná váha - ľahko ovládatelný, vďaka madlu a ľahko pojazdným kolieskam
W
W
W
W

vysoká odolnosť voči kyselinám a lúhom
dosky a rukoväť z plastu (PP) - nezanechávajú stopy, 2 kolieska s aretáciou
otočné kolieska (TPE) "nezanechávajú stopy", 2 s aretáciou
verzia TOOL: so zásuvkami ( automatický uzáver zabráni nechcenému otvoreniu
zásuvky)

od

132,-

BEST

Verzia PRO a TOOL: plastové povrchy odolné voči
extrémnym teplotácm - 20° až + 140°C!

PRÍSLUŠENSTVO

Zberná nádoba k bočnému zaveseniu,
V 200 mm,
Obj. č. 180-045-S0, € 31,50
Zberná nádoba k bočnému
zaveseniu, V 470 mm,
Obj. č. 180-043-S0, € 49,50
Nádoba na odkladanie, V 180 mm,
Obj. č. 180-044-S0, € 23,-

Pre každý prípad ten správny vozík

Prevedenie

PRO

Verzia

TOOL

Strany otvorené

Počet etáží
Celková nosnosť [kg]

Uzavretý z 3 strán

Výšky poschodí [mm]

Cena € / ks

314

Strany otvorené

2

3

3

2

3

3

240

240

160

240

120

480 x 850 x 950

480 x 850 x 1000

480 x 850 x 1000

480 x 850 x 950

480 x 850 x 1000

370 x 650 x 900

180 / 820 /

180 / 520 / 860

180 / 520 / 860

180 / 820 /

180 / 520 / 860

140 / 460 / 780

450 x 680

Ø koliesko [mm]
Obj. č.

SERVICE
1 zásuvka

160

Rozmery plošiny Š x H [mm]
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)

2 zásuvky

350 x 480

100

75

180-037-S0

180-038-S0

180-041-S0

180-039-S0

180-040-S0

180-042-S0

132,-

169,-

184,-

223,-

189,-

132,-

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: dodávka zo skladu

www.denios.sk

Manipulačné a prepravné vozíky

Prepravný vozík z ocele DENIOS base-line

7

Hliníkový prepravný vozík DENIOS base-line

ideálna pomôcka pri vnútropodnikovej preprave

z hliníkovej platformy, preto obzvlášť ľahký

W s protišmykovou ochrannou lištou, modré práškové lakovanie
W celogumové pneumatiky, modro-sivé, nezanechávajúce stopy, 2 otočné
kolieska a 2 pevné kolieska

W sklopné posuvné držadlo šetrí priestor
W úložná plocha s protišmykovým povrchom a ochranou rohov
pred nárazom

od

80,50

133,-

DENIOS base-line - cenovo výhodné, spoľahlivé
prepravné zariadenie s účelovým vybavením, univerzálne
použitie v mnohých prevádzkach.

Materiál
Rozmery plošiny Š x H [mm]
Počet etáží
Vybavenie
Celková nosnosť [kg]
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)
Ø koliesko [mm]
Hmotnosť [kg]
Obj. č.
Cena € / ks

Poradenstvo: 032 743 04 67

Oceľ
480 x 740

610 x 910

1

1

1 rukoväť sklápacia

Hliník
480 x 740
2

470 x 645
3

2 posuvné rukoväte

1
1 rukoväť sklápacia

150

250

120

120

150

480 x 740 x 860

610 x 910 x 860

480 x 740 x 860

480 x 740 x 860

470 x 750 x 980

100

125

100

100

100

15

20

21

26

10

157-604-S0

157-605-S0

157-606-S0

157-607-S0

164-407-S0

80,50

126,-

134,-

143,-

133,-

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: dodávka zo skladu
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DENIOS classic-line prepravné zariadenia

5

DENIOS
záruka

rokov

DENIOS classic-line prepravné zariadenia
Schválené, v prevádzke veľmi užitočné prepravné zariadenia za výhodnú cenu - s chytrým vybavením, napr.:
W pevná konštrukcia, kvalitné práškové lakovanie odolné voči nárazom a poškriabaniu
W precízne kolieska s TPE pneumatikami (nezanechávajú stopy) centrálna brzda
W ErgoStop - jednoduchá rýchla manipulácia

Plošinové vozíky na ľahký
náklad DENIOS classic-line
optimálny pomer ceny a výkonu
W kompaktný prepravný vozík pre univerzálne použitie
W stabilná, ergonomická rukoväť
W protišmykové, vode odolná odkladacia plocha - k dispozícii v
2 veľkostiach
W na výber s pevnou alebo sklopiteľnou rukoväťou

Výklopnú rukoväť je možné jednoducho
ovládať nožným pedálom - perfektné pre
prepravu alebo pri použití v stiesnených
priestorových podmienkach

Kompaktný, ľahký vozík s pevnou
rukoväťou

od

Plošinový vozík so sklopnou rukoväťou
na ťažký náklad DENIOS classic-line

179,-

s vysokou nosnosťou pre použitie v priemysle
W vhodné pre prepravu ťažkého tovaru
W stabilná, ergonomická rukoväť
W protišmyková, vode odolná odkladacia plocha - k dispozícii
v 4 veľkostiach

Typ

Prepravný vozík na ľahký materiál

Rozmery plošiny Š x H [mm]
Verzia
Celková nosnosť [kg]

450 x 850

pevná rukoväť

Cena € / ks

316

450 x 720

Typ
600 x 900

výklopná rukoväť

200

Priemer kolesa [mm]
Obj. č.

600 x 1000

150
125

Prepravný vozík na ťažký materiál
500 x 880

Verzia
250

Celková nosnosť [kg]

400

Priemer kolesa [mm]

160

258-200-S0

258-202-S0

258-203-S0

139,-

168,-

186,-

215,-

Obj. č.

600 x 1030

700 x 1030

800 x 1230

pevná rukoväť

160

258-199-S0

Všetky položky s dopravou zdarma

Rozmery plošiny Š x H [mm]

500
200

258-213-S0

258-214-S0

258-212-S0

258-215-S0

179,-

189,-

194,-

212,-

Cena € / ks

Dodacia lehota: dodávka zo skladu

www.denios.sk

DENIOS classic-line prepravné zariadenia

Ďalšie produkty zo sortimentu slassic-line
nájdete v našom online shope!

7

od

215,-

denios.shop/sk-DENIOS-classic-line

Prepravný vozík na ľahký
materiál DENIOS classic-line
Profík pre vnútropodnikový transport
W protišmykové, vodoodolné nakladacie plošiny s okrajom
W v ponuke 2 alebo 3 úrovne, vždy v 2 rozmeroch políc
W s ergonomickou rukoväťou

Obzvlášť jednoduchá manipulácia vďaka úchytom
Ergonomická rukoväť uľahčí prepravu
i ťažšieho nákladu

Stolový vozík na ťažký
materiál DENIOS classic-line
nosnosť až 500 kg - pre priemyselné použitie
W ergonomicky tvarovaná rukoväť pre jednoduchý transport
W protišmykové, vodoodolné nakladacie plošiny
W v ponuke 4 rôzne rozmery plochy
ErgoStop centrálna brzda:
bezpečné a rýchlo zabrzdené v
akéjkoľvek polohe kolieska

Typ

Prepravný vozík na ľahký materiál

Počet etáží
Rozmery plošiny Š x H [mm]

2
490 x 835

Nosnosť celkom / podlaha (kg)

Cena € / ks
Obj. č. vodorovne
Cena € / ks

Poradenstvo: 032 743 04 67

590 x 985

490 x 835

Prepravný vozík na ťažký materiál

Počet etáží
590 x 985

250 / 80

Priemer kolesa [mm]
Obj. č. rukoväť šikmo

Typ

3

125

2

Rozmery plošiny Š x H [mm]

500 x 850

Nosnosť celkom / podlaha (kg)

400 / 200

Priemer kolesa [mm]

258-174-S0

258-175-S0

258-187-S0

258-186-S0

215,-

243,-

286,-

316,-

258-209-S0

258-208-S0

258-211-S0

258-210-S0

219,-

247,-

288,-

318,-

Obj. č.
Cena € / ks

Všetky položky s dopravou zdarma

600 x 1000

700 x 1000

800 x 1200

500 / 200

160

200

258-196-S0

258-197-S0

258-198-S0

258-195-S0

294,-

296,-

307,-

326,-

Dodacia lehota: dodávka zo skladu
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DENIOS classic-line prepravné zariadenia

5

DENIOS
záruka

rokov

Stolový vozík DENIOS classic-line,
s oceľovou vaňou
s pevne zváranou vaňou pre bezpečnú prácu
W pevná konštrukcia z ocele, práškové lakovanie odolné proti nárazom a poškriabaniu
W s olejotesnou oceľovou vaňou, výška okraja 40 mm, na výber 2 alebo 3 úrovne
W kolieska z TPE s guľôčkovým ložiskom, ktoré nenechávajú stopy, 2 otočné kolieska a 2
pevné kolieska s ochranou nôh, centrálna brzda ErgoStop
W ergonomická pracovná výška, stabilná rukoväť pre jednoduchý transport
W možnosť vyhotovenia s mrežovým roštom a vypúšťacím kohútom, príp. vynímateľnou
vaňou

Stolový vozík s oceľovými vaňami a praktickou
centrálnou brzdou ErgoStop

od

215,-

W odnímateľná oceľová vaňa,
2 madlá, V 200 mm
W výška hrany spodnej vane:
25 mm

W horná vaňa s mrežovým roštom a
vypúšťacím kohútom 1/4", V 100 mm
W výška hrany spodnej vane: 25 mm

Typ

Stolový vozík s oceľovými vaňami

Počet záchytných vaní
Rozmery plošiny Š x H [mm]
Ďalšie vybavenie
Nosnosť celkom / podlaha (kg)
Priemer kolesa [mm]
Obj. č.
Cena € / ks

318

2

3

495 x 845

695 x 995

595 x 995

595 x 995

–

–

Mrežový rošt, vypúšťací kohút

Odnímateľná vaňa

400 / 100

250 / 80

495 x 845
–
500 / 100

160

200

258-220-S0

258-221-S0

258-226-S0

258-876-S0

258-222-S0

215,-

255,-

324,-

332,-

273,-

Všetky položky s dopravou zdarma

125

Dodacia lehota: dodávka zo skladu
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www.denios.sk

Stolný vozík

Stolový vozík s plastovými záchytnými vaňami
DENIOS classic-line

DENIOS
záruka

7

5

rokov

optimálne pre prepravu napr. nebezpečných látok v malých nádobách
W stolový vozík z ocele, 2 vynímateľné záchytné vane z chemicky
odolného polyethylénu
W 2 madlá, 2 pevné a 2 otočné kolieska z polyprophylénu
(Ø 100 mm), pre jednoduchú manipuláciu

349,-

Typ

Stolové vozíky s plastovými vaňami

Záchytný objem [l]

2 x 30

Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)*

1041 x 660 x 920

Celková nosnosť [kg]

170

Mrežový rošt

bez

Obj. č.

115-214-S0

Cena € / ks

349,-

*Celková výška s posuvným držadlom

Prepravný vozík DENIOS classic - line,
s plastovou vaňou

od

214,-

kompaktné rozmery: bezpečný prejazd tiež v úzkych
priestoroch a chodbách
W stabilný vozík s vynímateľnou záchytnou vaňou z chemicky
odolného polyethylénu
W ideálne pre prepravu napr. nebezpečných látok v malých nádobách
W rukoväť a 2 pevné a 2 otočné kolieska z polyprophylénu
(Ø 100 x 38 mm)
W na výber rôzne varianty vyhotovenia a veľkosti, 2 alebo
3 záchytné vane

Typ

Prepravný vozík s plastovou vaňou

Záchytný objem [l]

1 x 30

Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)*

1110 x 602 x 1074

Celková nosnosť [kg]

150
bez

pozinkovaná
verzia

plastová
verzia

114-837-S0

114-839-S0

114-841-S0

214,-

249,-

296,-

Mrežový rošt
Obj. č.
Cena € / ks

Prepravný vozík, s pozinkovaným mrežovým roštom ako
úložnou plochou (možné aj s mrežovým roštom z PE)

*Celková výška s posuvným držadlom

Poradenstvo: 032 743 04 67

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: dodávka zo skladu
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Paletové vozíky

Paletový vozík Ergo,
s nosnosťou 2000 a 2500 kg
W
W
W
W
W
W

pevná konštrukcia pre mimoriadnu stabilitu vidlice
hydraulická jednotka nenáročná na údržbu
tandemové kolieska z PU umožňujú tichý chod a nízky odpor
natočenie kolies 2 x 90°
výška podjazdu 85 mm
povrchová ochrana kvalitnou žltou povrchovou úpravou

Celková nosnosť [kg]

2000

Dĺžka vidlíc [mm]

1150

Celková dĺžka [mm]

1535

Max výška zdvihu [mm]

195

Šírka nákladu
[mm]

540

Hrúbka vidlíc [mm]

160

Ø otočné kolieska [mm]

200

Ø tandemové kolieska [mm]

82

Hmotnosť [kg]
Obj. č.
Cena € / ks

ergonomická rukoväť, umožňuje
centrálne vykonávanie všetkých
funkcií
2500

86
185-689-S0

178-069-S0

312,-

352,-

od 312,bezúdržbová
hydraulická jednotka

kvalitné riadiace kolieska s
celogumenými pneumatikami

Zdvižka na sudy typ FHW
W spojte pohodlie zdvíhacieho vozíka s funkčnosťou
sudovej zdvižky

W na jednoduché zdvíhanie, resp. umiestnenie a
prepravu 200-litrového oceľového suda, vhodné na
rovné podlahy
W nosnosť: 350 kg
W jednoduché ovládanie pomocou
jednej páky pre všetky funkcie
W po zosadení suda sa svorka
otvorí a uvoľní oceľový sud
W systém klieští sa pri zdvíhaní
zatvára automaticky okolo suda
W kolesá z nylonu
W práškové lakovanie modrá
(RAL 5010)

Zdvižka na sudy typ FHW,
nosnosť: 350 kg,
Obj. č. 158-052-S0,
€ 508,-

320

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: dodávka zo skladu
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Paletové vozíky
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W ideálne pracovné prístroje pre všetky podlahy a podklady
vďaka vysokej pohyblivosti
W
W
W
W
W

vyhotovené v súlade s prísnymi európskymi predpismi v oblasti kvality
ergonomický tvar s ovládaním jednou rukou
tichý chod
dobrá manévrovateľnosť vďaka zaobleným hrotom vidlíc
tandemové kolesá z nylonu zvyšujú jazdný komfort
Zdvíhací vozík
typ Basic BR

Zdvíhací vozík
typ Pro PR

Zdvíhací vozík typ GI 4 chránený
proti korózii, ušľachtilá oceľ

Typ GI 4
ušľachtilá oceľ
W odolné voči korózii
W vhodné pre potravinársky
priemysel a všetky oblasti, kde sa
vyžaduje maximálna čistota
W automatické zastavenie zdvíhania
pri preťažení
W kolesá z nylonu

W na použitie v drsných priemyselných podmienkach
W môže byť použité pre takmer všetky práce vďaka
vysokej nosnosti až 2500 kg
W otočné kolesá celogumové, tandemové kolesá z
odolného nylonu
W kolesá zabudované v hrotoch vidíc

Typ

GI 4

Typ

Celková nosnosť [kg]

2500

Celková nosnosť [kg]

Počet koliesok na záťaž

4

Dĺžka vidlíc [mm]

od 414,-

Typ Pro PR

1150

PR 2

Typ Basic BR
W univerzálny základný model
W kolieska z nylonu
W otočné kolesá z polyuretánu

PR 4

2500

Typ

BR 2

Celková nosnosť [kg]
4

Počet koliesok na záťaž

2

Počet koliesok na záťaž

2

Dĺžka vidlíc [mm]

1150

Dĺžka vidlíc [mm]

1150

Šírka nákladu [mm]

525

Šírka nákladu [mm]

525

Šírka nákladu [mm]

525

Celková dĺžka [mm]

1550

Celková dĺžka [mm]

1550

Celková dĺžka [mm]

1550

Max výška zdvihu [mm]
Obj. č.
Cena € / ks

200
128-389-S0
1.907,-

Max výška zdvihu [mm]

200

Obj. č.
Cena € / ks

128-386-S0

479,-

489,-

Typ HW

Typ

HW

Celková nosnosť [kg]

2200

Max výška zdvihu [mm]
Min výška zdvihu [mm]
Dĺžka vidlíc [mm]
Šírka nákladu [mm]
Hrúbka vidlíc [mm]
Obj. č.
Cena € / ks

Poradenstvo: 032 743 04 67

Obj. č.

4

200
128-383-S0

128-384-S0

414,-

422,-

Cena € / ks

Paletové vozíky vhodné
do EX oblasti nájdete
na internete na www.
denios.sk

ideálna kombinácia zdvíhania a váženia v jednom zariadení
W mimoriadne pevný - hodí sa aj pre použite v drsných priemyselných
podmienkach
W bezpečnostné ojo s ovládaním jednou rukou
W priame meranie hmotnosti pri nakladaní a vykladaní
W v oceľovom kryte zabudovaný indikátor hmotnosti
W rozsah váženia: 1 až 2200 kg s presnosťou 1 kg
W funkcie: TARA, nastavenie nulovej hodnoty, funkcia sčítania pri vážení,
počítanie kusov atď.
W automatické vypnutie, ochrana proti nadmernému vybíjaniu
W 6 V akumulátor, doba prevádzky cca. 56 hodín
W lakovanie RAL 5002, modré
W vrátane vonkajšieho nabíjacieho prístroja
W použitie v rozsahu teplôt -10 až +40 °C

Max výška zdvihu [mm]

128-385-S0

BR 4

2200

1.648,Obj. č. 128-380-S0
Zdvíhací vozík
typ HW s
integrovanou
váhou
Detail: Váha s veľkým LCD displejom
(30 mm) pre ľahké čítanie údajov

210
90
1150
560
170
128-380-S0

otočné
gumové
kolieska

záťažové kolieska
polyuretán-tandem

1.648,-

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: dodávka zo skladu
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Výklopné vozíky a výklopné nádoby z plastu

W veľkoobjemová nádoba na malé diely alebo separovaný zber odpadov
a surovín
W odolný voči korózii, vyrobené z polyetylénu (PE) odolného voči
poveternostným vplyvom
W ľahké čistenie

Mimoriadne stabilné,
bezšvové výklopné vozíky
a nádoby z ekologického
plastu (PE) odolného voči
vplyvom počasia. Nádoby
sú vodotesné, dajú sa teda
využiť aj na zber materiálov s
odkvapkávajúcimi zvyškami
tekutín.

Výklopná nádoba a vozík typ PolySkip od 300 do 1000 litrov

Výklopný vozík PolySkip typ W
W vodotesný
W na ručnú prepravu surovín a odpadových látok na centrálne zberné miesto
W ľahké presúvanie vďaka kolieskam pevným (Ø 200 mm) a otočným
(Ø 125 mm) z polyamidu, s aretáciou
W pomocou ručného naklopenia ponad os kolies sa nádrže vyprázdňujú na
miesto určenia resp. do nižšie umiestnenej nádoby atď.
W voliteľne sa dodáva s 2-dielnym sklopným vekom z PE (šedé)

Výklopný vozík PolySkip typ
W, s kolieskami

od 469,-

PRÍSLUŠENSTVO

Súprava piktogramov
W pre zberné nádoby a nádoby na odpad a
kontajnery na odpad
W súprava piktogramov so symbolmi: papier,
plast, ostatný odpad, sklo, plech/kov a
bioodpad
W vodoodolné a samolepiace
W formát (V x Š): 180 x 160 mm

2-dielne PE veko, sivé, pozri
tabuľku

Obj. č. 154-062-S0, € 25,50
Dodávame v 3 farbách

Objem [l]
Vybavenie
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)

300

500

750

1000

2 otočné kolesá, 2 pevné kolesá

2 otočné kolesá, 2 pevné kolesá

2 otočné kolesá, 2 pevné kolesá

2 otočné kolesá, 2 pevné kolesá
1173 x 1586 x 1095

920 x 1320 x 625

960 x 1440 x 825

1145 x 1560 x 925

Výška hrany nádoby [mm]

405

460

560

670

Celková nosnosť [kg]

150

150

250

250

30

38

44

49

Obj. č. látka/modrá verzia

Hmotnosť [kg]

148-372-S0

136-459-S0

136-460-S0

181-684-S0

Obj. č. sivá verzia

153-536-S0

153-540-S0

153-566-S0

181-687-S0

Obj. č. látka/červená verzia

153-535-S0

153-539-S0

153-563-S0

181-686-S0

469,-

539,-

587,-

752,-

Cena € / ks

2-dielne PE veko, sivé

Príslušenstvo
Obj. č.
Cena € / ks

322

185-837-S0

185-838-S0

185-839-S0

185-840-S0

154,-

165,-

178,-

187,-

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: dodávka zo skladu

www.denios.sk
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Výklopná nádoba PolySkip typ T / TR
W vodotesné
W s profilovými vyhĺbeniami za účelom prepravy
vidlicovým vysokozdvižným vozíkom
W odistenie možné zo sedadla vodiča
W s integrovaným brzdným zariadením na
obmedzenie procesu vyklápania a na ochranu
nádoby pred poškodeniami
W voliteľne sa dodáva s 2-dielnym sklopným
vekom z PE (šedé)

Polyamidové kolieska

od 552,-

od 657,-

Výklopná nádrž PolySkip typ T, s otvormi na vidlice

Výklopný vozík PolySkip typ TR, s otvormi na vidlice a kolieskami
Rozmery otvorov pre vidlice VZV v mm

Dodávame v 3 farbách

150

Objem
Vybavenie
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)

226 (u 300 / 500 litrov)
326 (u 750 / 1.000 litrov)

150

300

500

750

1000

s otvormi pre vidlice a kolesami

s otvormi pre vidlice a kolesami

s otvormi pre vidlice a kolesami

s otvormi pre vidlice a kolesami

920 x 1420 x 660

960 x 1530 x 830

1145 x 1650 x 925

1173 x 1660 x 1095

Výška hrany nádoby [mm]

405

460

560

670

Celková nosnosť [kg]

150

150

250

250

45

53

62

67

Obj. č. látka/modrá verzia

148-379-S0

144-622-S0

144-623-S0

181-692-S0

Obj. č. sivá verzia

153-594-S0

153-599-S0

153-603-S0

181-695-S0

Obj. č. látka/červená verzia

153-593-S0

153-597-S0

153-602-S0

181-694-S0

657,-

792,-

883,-

1.039,-

Hmotnosť [kg]

Cena € / ks

2-dielne PE veko, sivé

Príslušenstvo
Obj. č.
Cena € / ks
Objem [l]
Vybavenie
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)

185-837-S0

185-838-S0

185-839-S0

185-840-S0

154,-

165,-

178,-

187,-

300

500

750

1000

s otvormi pre vidlice

s otvormi pre vidlice

s otvormi pre vidlice

s otvormi pre vidlice

920 x 1420 x 625

960 x 1530 x 790

1145 x 1650 x 890

1173 x 1660 x 1060

Výška hrany nádoby [mm]

370

420

520

635

Celková nosnosť [kg]

150

150

250

250

43

50

59

64

Obj. č. látka/modrá verzia

148-377-S0

136-449-S0

136-450-S0

181-688-S0

Obj. č. sivá verzia

153-572-S0

153-578-S0

153-591-S0

181-691-S0

Obj. č. látka/červená verzia

153-571-S0

153-576-S0

153-590-S0

181-690-S0

552,-

662,-

748,-

909,-

Hmotnosť [kg]

Cena € / ks

2-dielne PE veko, sivé

Príslušenstvo
Obj. č.
Cena € / ks

Poradenstvo: 032 743 04 67

185-837-S0

185-838-S0

185-839-S0

185-840-S0

154,-

165,-

178,-

187,-

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: dodávka zo skladu
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Výklopné nádoby z ocele

Výklopný vozík
WW na zber a prepravu sypkých materiálov každého druhu
WW výklopný vozík z trvácnej oceľovej zváranej konštrukcii pre ručné vyklápanie
WW hrúbka plechu skrine 2 mm
WW s otvormi (160 x 90 mm) pre vidlicový vysokozdvižný vozík
WW s 1 pevným a 2 otočnými kolesamii z gumy
WW stabilná rukoväť na ručné presúvanie
Objem [l]

250

Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)
Výška hrany nádoby [mm]

895 x 1180 x 915

400

600

930 x 1440 x 1000 1040 x 1560 x 1125

825

910

1030

160 x 90

160 x 90

160 x 90

Odstup otvorov pre vidlice [mm]

360

400

510

Celková nosnosť [kg]

600

600

600

60

85

110

145-021-S0

145-022-S0

145-023-S0

Otvory pre vidlice Š x V [mm]

Hmotnosť [kg]
Obj. č. práškovo lakovaná verzia
Cena € / ks
Obj. č. žiarovo zinkovaná verzia
Cena € / ks

606,-

687,-

806,-

145-024-S0

145-025-S0

145-026-S0

845,-

892,-

1.022,-

2-dielne veko, pozinkované

Príslušenstvo
Obj. č.
Cena € / ks

195-522-S0

145-055-S0

145-055-S0

87,50

129,-

129,-

od 606,Výklopný vozík s objemom 250, 400 nebo
600 litrov, nosnosť 600 kg (u všetkých typov)

PRÍSLUŠENSTVO
WW Sitová vložka vo výpustnom ventile zamedzuje upchatiu výpuste hrubými
znečisteniami.
Obj. č. 145-061-S0, € 107,-

Výklopná nádoba na materiál
WW na zber a prepravu sypkých materiálov každého druhu
WW kompaktné prevedenie s malou výškou
WW stabilná rámová konštrukcia z U profilov, sklápacia korba z 3 mm
oceľového plechu s zosilneným okrajom
WW s otvormi (200 x 70 mm) pre vidlicový vysokozdvižný vozík
(dĺžka vidlice min. 800 mm)
WW s pevnými a otočnými kolesami z polyamidu (Ø 175 mm)
WW stabilná posuvná rukoväť na ručné presúvanie
WW odistenie možné zo sedadla vodiča
WW mechanizmus pre šetrné vyklápanie
WW integrované brzdné zariadenie na obmedzenie procesu vyklápania
pri cca 90° a na ochranu nádrže pred poškodením
WW dodatočné reťazové istenie zamedzuje zosúvaniu z vidlíc
Objem [l]
vysokozdvižného vozíka
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)

od 934,-

300
830 x 1350 x 810

Výška hrany nádoby [mm]
Otvory pre vidlice Š x V [mm]

750

1000

700

700

925

925

200 x 70

200 x 70

200 x 70

200 x 70

Odstup otvorov pre vidlice [mm]

280

60

60

500

Celková nosnosť [kg]

750

1000

1350

1350

Hmotnosť [kg]
Obj. č. práškovo lakovaná verzia

115

140

175

205

145-027-S0

145-028-S0

145-029-S0

145-030-S0

Cena € / ks
Obj. č. žiarovo zinkovaná verzia

od 1.126,-

500

1280 x 1350 x 810 1200 x 1640 x 1060 1580 x 1640 x 1060

934,-

1.157,-

1.587,-

1.817,-

145-031-S0

145-032-S0

145-033-S0

145-034-S0

1.417,-

1.732,-

1.954,-

Cena € / ks

1.126,-

2-dielne veko, pozinkované

Príslušenstvo
Obj. č.

195-522-S0

145-055-S0

145-055-S0

145-057-S0

87,50

129,-

129,-

223,-

Cena € / ks

PRÍSLUŠENSTVO
Detailné zobrazenie:
blokovací mechanizmus
a otvory pre vidlice pre
zdvíhanie vysokozdvižným
vozíkom

324

WW Sitová vložka vo výpustnom ventile zamedzuje upchatiu výpuste hrubými
znečisteniami.
Obj. č. 145-061-S0, € 107,-

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: 2 týždne
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Výklopná nádoba NB
Rozmery otvorov pre vidlice vysokozdvižného vozíka (mm)

W malá výška
W na zber a prepravu sypkých materiálov každého druhu
ideálne použitie ako odkladacej nádoby na stroji
vaňa nádrže z 3 mm oceľového plechu s zosilnením okraja
s výrezmi za účelom prepravy vidlicovým vysokozdvižným vozíkom
odistenie zo sedadla stohovača
zachytávacia vidlica s ťažnou pružinou medzi dnom nádrže a pojazdným
podstavcom umožňuje vyprázdnenie bez trenia
W reťazové istenie zamedzuje zosúvaniu z vidlíc vysokozdvižného vozíka
W voliteľne sa dodáva aj v olejo a vodotesnom zváranom vyhotovení s dnom z
perforovaného plechu (pozri príslušenstvo)
W
W
W
W
W

60

500 (u typu KK 75)
200 (u typu KK 30 / 50)

200

60
200

od 653,PRÍSLUŠENSTVO
Ako príslušenstvo je aj olejotesne a vodotesne zváraná nádrž dostupná s doplnkovou
podlahou z dierovaného plechu, ktorá umožňuje oddelenie napr. chladiacej
kvapaliny. Pred vyklopením sa kvapalina odvádza pomocou vypúšťacieho kohútika.
Pri čistení možno dvojité dno z dierovaného plechu bez problémov vybrať.

W sada kolies, ktorá sa skladá z 2 pevných a 2 otočných kolies
(1x s aretáciou) z polyamidu
W pre zaťaženie až 1350 kg
Obj. č. 145-063-S0, € 142,-

W podlaha z perforovaného plechu a výpustný ventil 1",
pre výklopné nádrže 300 - 750 litrov

W pre zaťaženie až 2500 kg

Obj. č. 211-803-S0, € 359,-

Obj. č. 145-064-S0, € 237,-

W podlaha z perforovaného plechu a výpustný ventil 1",
pre výklopné nádrže 1000 - 1500 litrov
Obj. č. 145-062-S0, € 354,-

Dvojdielne veko
(viď tabuľku) chráni obsah
pred poveternostnými
vplyvmi.

Detailné zobrazenie: dno z dierovaného
plechu

Objem [l]
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)

Detailné zobrazenie: vypúšťací kohútik.

300

500

750

1000

1250

1500

680 x 1400 x 580

780 x 1400 x 680

1240 x 1520 x 800

1240 x 1620 x 800

1130 x 1570 x 980

1330 x 1570 x 980

Výška hrany nádoby [mm]

500

600

700

600

730

730

Celková nosnosť [kg]

750

1000

1500

1800

2000

2000

Hmotnosť [kg]
Obj. č. práškovo lakovaná verzia
Cena € / ks
Obj. č. žiarovo zinkovaná verzia
Cena € / ks

100

115

162

184

195

205

145-041-S0

145-042-S0

145-043-S0

145-044-S0

145-430-S0

145-045-S0

653,-

845,-

1.022,-

1.126,-

1.263,-

1.314,-

145-046-S0

145-047-S0

145-048-S0

145-049-S0

145-431-S0

145-050-S0

793,-

977,-

1.327,-

1.382,-

1.587,-

1.672,-

2-dielne veko, pozinkované

Príslušenstvo
Obj. č.
Cena € / ks

Poradenstvo: 032 743 04 67

195-522-S0

145-055-S0

145-055-S0

145-057-S0

145-057-S0

145-057-S0

87,50

129,-

129,-

223,-

223,-

223,-

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: 2 týždne
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Stohovateľné nádoby z plastu

PE stohovateľná nádoba PolyPro
kompaktný zber a preprava Vašich skladových zásob a materiálov
z ekologického polyetylénu (PE) odolného voči poveternostným vplyvom
nehrdzavejúce a trvácne
vodotesné prevedenie, môžu byť použité aj ako záchytná vaňa pre látky ohrozujúce vodu
vysoká chemická odolnosť voči mnohým kyselinám a lúhom
stabilné pri malej vlastnej hmotnosti
ľahké čistenie
ľahký podjazd pomocou paletového vozíka alebo vidlicového vysokozdvižného vozíka na
čelnej alebo bočnej strane
W 5-násobne stohovateľné
W bezpečné a kompaktné skladovanie , napr. kyselín alebo lúhov, olejov, nehorľavých
čistiacich prostriedkov atď.

W
W
W
W
W
W
W
W

od 167,Dodávame v 3 farbách
Stohovateľné nádoby PolyPro z plastu, sú dodávané v rôznych veľkostiach a
prevedeniach

PE-stohovacie nádoby sa dajú ľahko prepravovať v
rámci podniku prostredníctvom paletových alebo
vysokozdvižných vozíkov.

326

Všetky položky s dopravou zdarma

Požiadavky na bezpečné skladovanie
tu boli ideálne skombinované s
optimálnou dopravou. Vysoká odolnosť
- s prípustným zaťažením max. 2,5
tony, môže byť bezpečne stohovaných
až 5 stohovacích váň.

Dodacia lehota: dodávka zo skladu
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Vaša výhoda - viacúčelová stohovateľná nádoba
W užitočné a viacúčelové nádoby pre vašu prevádzku

ako záchytná vaňa

Stohovacia nádoba na skladovanie
200-litrového sudu a rôznych
malých nádob

DIBt

Allgemeine Bauaufsichtliche
Zulassung – Z-40.22-491

ako univerzálna plastová nádoba

ako pojazdná nádoba

Typ PolyPro,
Š 1200 x T 800 mm, v sivej,
Obj. č. 185-815-S0
Ako príslušenstvo je k dispozícii praktické PE-veko.
(viď. tabuľka)

Podvozok pre stohovateľné nádoby, rozmery Š x H x V (mm):
850 x 1 250 x 270, Obj. č. 213-834-S0, € 282,-

Dodávame v 3 farbách
Pri objednávke, prosím, uveďte
požadovanú farbu!
Objem [l]
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)

90

260

300

400

800 x 500 x 500

1000 x 800 x 600

1200 x 800 x 600

1200 x 1000 x 600
360

Záchytný objem [l]*

70

240

280

Celková nosnosť [kg]

500

500

500

500

2500

2500

2500

2500

Šírka vjazdu (dlhá strana) [mm]

280

350

420

420

Šírka vjazdu (krátka strana) [mm]

340

250

220

320

185-800-S0

185-805-S0

185-815-S0

185-825-S0

Zaťaženie [kg]

Obj. č.
Cena € / ks

176,-

226,-

259,-

276,-

Cena € / ks od 4 ks

167,-

215,-

246,-

262,-

195-517-S0

195-518-S0

195-519-S0

195-520-S0

69,50

78,50

85,-

89,-

PE veko, čierne

Príslušenstvo
Obj. č.
Cena € / ks

*pri použití ako záchytnej vane

Poradenstvo: 032 743 04 67

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: dodávka zo skladu
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Prepravné boxy z hliníka

Hliníkový viacúčelový box typ AB
na uschovanie a bezpečnú prepravu cenných materiálov
extra stabilné a pevné vyhotovenie
z 1 mm hrubého hliníkového plechu
výstuhy zaisťujú vysokú stabilitu
gumové tesnenie v profilovom ráme chráni pred prachom a pred striekajúcou vodou
odolné voči korózii
malá vlastná hmotnosť
pevné uzávery bočníc
popruhy na veku
rukoväte s plastovým opláštením
cylindrický zámok sa dodáva na
požiadanie
W oblasť použitia: zber, skladovanie a
ochrana cenného tovaru a zariadenia,
preprava montážneho materiálu,
nástrojov, malých dielov a pod.
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W

Hliníkové prepravné boxy so
stohovacími rohmi

Hliníkové prepravné boxy bez
stohovacích rohov

od 87,50
Prevedenie

bez stohovacích rohov

Objem [l]

30

48

73

92

140

Vonkajšie rozmery
Š x H x V (mm)

430 x 335 x 273

580 x 385 x 265

580 x 385 x 398

780 x 385 x 367

900 x 495 x 367

Vnútorné rozmery Š x H x V [mm]

400 x 300 x 248

550 x 350 x 248

550 x 350 x 381

750 x 350 x 350

870 x 460 x 350

Celková nosnosť [kg]

40

60

70

90

90

Hmotnosť [kg]

3,1

4,2

4,9

6,0

7,7

136-684-S0

136-686-S0

254-866-S0

136-688-S0

136-689-S0

87,50

115,-

149,-

215,-

258,-

Obj. č.
Cena € / ks

Prevedenie

W cylindrický zámok
vr. 2 kľúčov
Obj. č. 136-696-S0,
€ 16,60

so stohovacími rohmi

Objem [l]

30

48

73

92

140

Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)

430 x 335 x 277

580 x 385 x 277

580 x 385 x 410

780 x 385 x 379

900 x 495 x 379

782 x 585 x 410 1182 x 385 x 410

782 x 585 x 619 1192 x 790 x 514

Vnútorné rozmery Š x H x V [mm]

157

153

243

425

750 x 550 x 381 1150 x 350 x 381

750 x 550 x 590 1160 x 755 x 485

400 x 300 x 248

550 x 350 x 248

550 x 350 x 381

750 x 350 x 350

870 x 460 x 350

Celková nosnosť [kg]

40

60

70

90

90

90

90

100

110

Hmotnosť [kg]

3,1

4,0

4,8

5,7

7,2

7,4

8,7

8,9

14,5

254-867-S0

136-690-S0

136-691-S0

136-692-S0

136-693-S0

254-893-S0

144-768-S0

136-695-S0

144-769-S0

83,-

129,-

177,-

223,-

309,-

309,-

359,-

388,-

593,-

Obj. č.
Cena € / ks
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PRÍSLUŠENSTVO

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: dodávka zo skladu

www.denios.sk

Prepravné boxy z hliníka

7

Hliníkové prepravné boxy
W bezpečné uskladnenie a jednoduchá preprava
W sériovo 2 cylindrické zámky
W
W
W
W
W
W
W
W

hrúbka hliníkového plechu: 0,8 m, vysoká stabilita vďaka špeciálnym hliníkovým profilom a drážkam dookola
gumové tesnenie v profilovom ráme chráni pred prachom a pred striekajúcou vodou
odolnosť voči korózii, povetrnostným vplyvom a okolitej teplote
komfortná preprava vďaka nízkej vlastnej hmotnosti
samozaklápacia bezpečnostná rukoväť s protišmykovým plastovým povrchom
stabilný pákový uzáver
uzamykateľný pomocou cylindrického zámku, súčasťou sú 2 kľúče
stabilné odklápacie veko s úchytmi k uvoľneniu závesu

NOVINKA

od 82,-

Popruhy k uvoľneniu závesu

bezpečnostná rukoväť s protišmykovým
plastovým povrchom

Cylindrický zámok, sériovo integrovaný

Hliníkové prepravné boxy bez stohovatelných rohov, v ponuke v
6 rôzných veľkostiach

Prevedenie
Objem [l]

bez stohovacích rohov
30

48

68

93

142

186

Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)

430 x 335 x 270

575 x 385 x 270

575 x 385 x 375

775 x 385 x 375

895 x 495 x 375

785 x 565 x 482

Vnútorné rozmery Š x H x V [mm]

760 x 530 x 462

405 x 300 x 250

550 x 350 x 250

550 x 350 x 355

750 x 350 x 355

870 x 460 x 355

Celková nosnosť [kg]

40

60

70

90

90

70

Hmotnosť [kg]

2,6

3,4

3,8

4,6

5,9

6,3

254-860-S0

254-861-S0

254-862-S0

254-863-S0

254-864-S0

254-865-S0

82,-

96,-

117,-

139,-

159,-

192,-

Obj. č.
Cena € / ks

Poradenstvo: 032 743 04 67

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: dodávka zo skladu
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Skladovacie priehradky a boxy

Skladovacie priehradky a organizéry
DENIOS classic-line A
Pre optimálny prehľad a rýchly prístup k malým dielom
W
W
W
W
W

z polypropylénu (PP)
bezpečne stohovateľné,tvarovo stále
hrubšie dno pre vyšší komfort
praktická úchytka na prednej strane pre bezpečnú manipuláciu
odolné voči teplotám od -10 ° C do +60 ° C

NOVINKA

PRÍSLUŠENSTVO

od

23,Etikety s ochrannou fóliou na
individuálne označovanie
Obj. č. 265-166-S0, € 5,-

Priehľadné oddeľovače pre lepší
prehľad
Obj. č. 265-163-S0, € 4,-

Positka proti vypadnutiu priehradky
z regála
Obj. č. 265-165-S0, € 6,-

ESD úložné boxy sú k dispozícii v
online obchode DENIOS.

Prevedenie
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)

A1-S

A1-B

A2-S

A2-B

A3-S

A3-B

91 x 300 x 81

185 x 300 x 81

91 x 400 x 81

185 x 400 x 81

91 x 500 x 81

185 x 500 x 81

Celková nosnosť [kg]

2

5

2

5

2

5

Zaťaženie [kg]

6

15

6

15

6

15

16 ks

8 ks

16 ks

8 ks

16 ks

8 ks

Obj. č. látka/modrá verzia

Balenie (BJ)

265-151-S0

265-153-S0

265-155-S0

265-157-S0

265-159-S0

265-161-S0

Obj. č. látka/červená verzia

265-152-S0

265-154-S0

265-156-S0

265-158-S0

265-160-S0

265-162-S0

32,-

23,-

40,-

37,-

60,-

43,-

265-166-S0

265-167-S0

265-166-S0

265-167-S0

265-166-S0

265-167-S0

5,-

9,-

5,-

9,-

5,-

9,-

265-163-S0

265-164-S0

265-163-S0

265-164-S0

265-163-S0

265-164-S0

Cena € / BJ
Príslušenstvo
Obj. č. Štítky (1 balenie = 20 ks)
Cena € / balení
Obj. č. Oddeľovače (1 balenie = 4 ks)
Cena € / balení
Obj. č. Poistka proti vypadnutiu (1 balenie = 10 ks)
Cena € / balení

330

4,-

5,-

4,-

5,-

4,-

5,-

265-165-S0

265-165-S0

265-165-S0

265-165-S0

265-165-S0

265-165-S0

6,-

6,-

6,-

6,-

6,-

6,-

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: dodávka zo skladu

www.denios.sk

Skladovacie boxy

Úložné boxy
DENIOS pro-line A

Stabilné úložné boxy umožňujú
prehľadné skladovanie menších
predmetov. Na optimálne
využitie priestoru vo výrobe alebo
skladovaní sa môžu na seba
ukladať koše rovnakej veľkosti.

Preskúšaná kvalita pre prehľadné a priestorovo úsporné skladovanie malých dielov
W
W
W
W
W
W
W

7

z polypropylénu (PP)
stohovateľné, tvarovo stabilné
praktický prelis pre uchopenie na prednej strane
hladký povrch pre ľahké a rýchle čistenie
odolné voči teplotám od -10 ° C do +60 ° C
závesná lišta vzadu na pripevnenie k nástenným držiakom (iba pre verzie A1 až A3)
praktická úchytka na zadnej strane pre ľahkú manipuláciu i v naplnenom stave (iba pre verzie A4 a A5)

NOVINKA

PRÍSLUŠENSTVO

od

18,-

Držiak na stenu z kovu, pre úložné
boxy vo verziách A1 až A3,
Obj. č. 265-145-S0, € 14,-

ESD úložné boxy sú k dispozícii v online
obchode DENIOS.

Prevedenie
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)

A1

A2

A2-B

A2-L

A3

A4

A5

100 x 100 x 60

100 x 160 x 75

135 x 160 x 82

100 x 215 x 75

150 x 235 x 125

205 x 355 x 150

310 x 500 x 200

Celková nosnosť [kg]

2

3

3

3

10

25

35

Zaťaženie [kg]

6

9

9

9

40

100

140

Balenie (BJ)
Obj. č. látka/modrá verzia

30 ks

24 ks

20 ks

20 ks

24 ks

12 ks

6 ks

265-106-S0

265-111-S0

265-136-S0

265-131-S0

265-116-S0

265-121-S0

265-126-S0

Obj. č. látka/červená verzia

265-107-S0

265-112-S0

265-137-S0

265-132-S0

265-117-S0

265-122-S0

265-127-S0

Obj. č. žltá verzia

265-108-S0

265-113-S0

265-138-S0

265-133-S0

265-118-S0

265-123-S0

265-128-S0

Obj. č. zelená verzia

265-109-S0

265-114-S0

265-139-S0

265-134-S0

265-119-S0

265-124-S0

265-129-S0

Obj. č. sivá verzia

265-110-S0

265-115-S0

265-140-S0

265-135-S0

265-120-S0

265-125-S0

265-130-S0

18,-

23,-

26,-

26,-

64,-

62,-

70,-

265-141-S0

265-141-S0

265-141-S0

265-141-S0

265-142-S0

265-143-S0

265-144-S0

3,-

3,-

3,-

3,-

3,-

3,-

6,-

Cena € / BJ
Príslušenstvo
Obj. č. Štítky (1 balenie = 20 ks)
Cena € / balení

Poradenstvo: 032 743 04 67

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: dodávka zo skladu
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Zásobníky na posypový materiál, 60 až 1000 litrov

WW nádoby na posypový materiál od spoločnosti DENIOS ponúkajú veľa funkčných detailov
WW stabilné a odolné voči poveternostným
vplyvom, vyrobené z ekologického
polyetylénu (PE)
WW nehrdzavejúce a nárazuvzdorné
WW ľahká demontáž veka bez použitia
náradia
WW uzamykateľné (zámok nie je súčasťou
dodávky)
WW bledo sivý korpus sa dodáva s farbeným
vekom (voliteľne žlté, oranžové alebo
zelené)
WW dostupné s alebo bez odoberacieho
otvora

T eraz je možné dodať kompletný program
s objemom 60 až 1000 litrov!

Zásobník na posypový materiál k dispozícii
v 7 veľkostiach, voliteľne s alebo bez
odoberacieho otvora, v troch farebných
variáciách veka.

od 169,-

304,-

209,-

Obj. č. 145-274-S0

Obj. č. 136-420-S0

Nádoba na posypový materiál typ SB 300-O s objemom 200 l, s odoberacím otvorom a
nástavcom.
Typ

SB 60

SB 100

Vybavenie

Zásobník na posypový materiál typ SB 100 s objemom 100 litrov

SB 200

Objem [l]
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)

SB 550

SB 700

SB 1000

60

100

200

400

550

700

1000

620 x 510 x 450

975 x 705 x 460

975 x 705 x 665

1210 x 785 x 780

1400 x 1070 x 748

1400 x 1070 x 930

1800 x 1350 x 960

Obj. č. žltá verzia

–

136-420-S0

129-346-S0

122-904-S0

136-421-S0

136-423-S0

156-598-S0

Obj. č. zelená verzia

–

145-285-S0

145-287-S0

145-289-S0

145-291-S0

145-293-S0

156-599-S0

201-265-S0

145-284-S0

145-286-S0

145-288-S0

145-290-S0

145-292-S0

156-600-S0

169,-

209,-

259,-

352,-

439,-

513,-

544,-

SB 100-O

SB 200-O

SB 400-O

SB 550-O

SB 700-O

SB 1000-O

Obj. č. oranžová verzia
Cena € / ks
Typ
Vybavenie

S odoberacím otvorom

Objem [l]
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)

100

200

400

550

700

1000

975 x 705 x 460

975 x 705 x 665

1210 x 785 x 780

1400 x 1070 x 748

1400 x 1070 x 930

1800 x 1350 x 960

Obj. č. žltá verzia

136-424-S0

129-347-S0

122-905-S0

136-425-S0

136-426-S0

156-602-S0

Obj. č. zelená verzia

145-273-S0

145-275-S0

145-279-S0

145-281-S0

145-283-S0

156-603-S0

Obj. č. oranžová verzia

145-272-S0

145-274-S0

145-276-S0

145-280-S0

145-282-S0

156-604-S0

252,-

304,-

398,-

492,-

557,-

587,-

Cena € / ks
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SB 400

Bez odoberacieho otvoru

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: dodávka zo skladu

www.denios.sk

Zásobníky na posypový materiál, 60 až 1000 litrov

7

Funkčné detaily a užitočné
príslušenstvo

vynikajúci

design

398,Obj. č. 145-276-S0
Zásobník na posypový materiál typ SB 400-0 s
objemom 400 litrov, s odoberacím otvorom a
reguláciou toku

Typy SB 100 - 1000 môžu byť do seba
poskladané. Tým sa môžu tieto zásobníky napr.
počas leta úsporne skladovať.

Tieto tvarované, robustné pánty sú bezúdržbové
a majú obzvlášť dlhú životnosť.

Typy SB 100 až 550 možno
voliteľne dodať s kolieskami
alebo nožičkami (pozrite
príslušenstvo).

352,Obj. č. 145-289-S0
Otočné kolesá

Zásobník na posypový materiál typ SB 400 s objemom
400 litrov, bez odoberacieho otvoru, podstavec so 4
otočnýmii kolieskami dostupný ako príslušenstvo.

Nožičky

PRÍSLUŠENSTVO
Pre zásobníky na posypový materiál SB 100 až SB 550 sú voliteľne dostupné otočné kolieska, resp. nožičky (pre typ SB 400 a SB 550 so stabilným
podstavcom). S týmto vybavením sa dajú prepravovať (aj naplnené) nádoby pomocou vysokozdvižného vozíka alebo paletového vozíka.
Pre typ

SB 100/200

SB 400

SB 550

Obj. č. 4 pevné kolieska

129-348-S0

130-033-S0

136-494-S0

Cena € / ks
Obj. č. 4 nožičky

59,50

128,-

135,-

129-349-S0

130-034-S0

136-495-S0

44,50

117,-

126,-

Cena € / ks

Podstavec so 4 otočnými kolieskami,
pre typ SB 400 a SB 550

Poradenstvo: 032 743 04 67

Všetky položky s dopravou zdarma

Podstavec so 4 soklovými nožičkami,
pre typ SB 400 a SB 550

Dodacia lehota: dodávka zo skladu
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Skrinky pre materiál

Dielenské skrine so zásuvkami a pozinkovanými policami
WW určené pre každodenné použitie v bežnej prevádzke
WW police zinkované
WW zásuvky s teleskopickými výsuvmi -vysúvacie na 80 %
WW vysoko kvalitné práškové lakovanie, odolné proti pošriabaniu
WW krídlové dvere s madlom, otočný zámok, 2 kľúče
WW výškovo nastaviteľné v rastri po 33 mm

od 206,-

Vybavenie
Vonkajšie rozmery Š x H x V [mm]

1 zásuvka, 2 police

3 zásuvky, 1 polica

2 zásuvky, 2 police

2 zásuvky, deliaca priečka.
4 police

6 zásuviek, deliaca
priečka, 2 police

500 x 500 x 1000

500 x 500 x 1000

1000 x 500 x 1000

1000 x 500 x 1000

1000 x 500 x 1000

Nosnosť police [kg]

50

50

50

50

50

Nosnosť zásuviek [kg]

25

25

25

25

25

Obj. č. dvere bledo sivé

251-800-S0

251-802-S0

251-808-S0

251-804-S0

251-806-S0

Obj. č. dvere enciánovo modré

251-801-S0

251-803-S0

251-809-S0

251-805-S0

251-807-S0

206,-

234,-

439,-

473,-

494,-

Cena € / ks

Zásuvky umožnia triedené a prehľadné
skladovanie malých predmetov.

od 364,Vybavenie
Vonkajšie rozmery Š x H x V [mm]

Všetky položky s dopravou zdarma

8 políc, deliaca
priečka

4 police, deliaca
priečka, 16 zásuviek

1000 x 500 x 1800

1000 x 500 x 1800

1000 x 500 x 1800

Nosnosť police [kg]

50

50

50

Nosnosť zásuviek [kg]

25

25

25

Obj. č. dvere bledo sivé

251-810-S0

251-812-S0

251-814-S0

Obj. č. dvere enciánovo modré

251-811-S0

251-813-S0

251-815-S0

364,-

612,-

997,-

Cena € / ks
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4 police

Dodacia lehota: 2 týždne
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Skrinky pre materiál

7

Dielenské skrine s vysúvacími podlahovými vaňami a zásuvkami

zásuvky a podlahové vane je možné úplne
vysunúť

od 349,6 zásuviek 100 mm, 2 zásuvky
3 zásuvky 100 mm, 3 vane,
200 mm, deliaca priečka, 6 vaní,
výsuvné
výsuvné

Vybavenie

4 vane, výsuvné

2 zásuvky 100 mm, 3
vane, výsuvné

Vonkajšie rozmery Š x H x V [mm]

500 x 500 x 1800

500 x 500 x 1800

1000 x 500 x 1800

1000 x 500 x 1800

35

35

35

35

35

Obj. č. dvere bledo sivé

251-844-S0

251-848-S0

251-858-S0

251-868-S0

251-872-S0

Obj. č. dvere enciánovo modré

251-845-S0

251-849-S0

251-859-S0

251-869-S0

251-873-S0

349,-

389,-

733,-

966,-

1.105,-

Nosnosť políc [kg]

Cena € / ks

14 zásuviek 100 mm, deliaca
priečka, 4 vane, výsuvné
1000 x 500 x 1800

XXL-skrine - ideálne pre veľké predmety
W dielenské skrine s veľkým objemom vďaka hĺbke skrine 800 mm
W
W
W
W

oceľová konštrukcia s dlhou životnosťou
výškovo nastaviteľné vložné police v rastri po 15 mm
nosnosť vložnej police: 70 kg
sklenené okienko z akrylového skla (3 mm) -- pre rýchly
prehľad, čo je v skrini

od 619,Stabilné a osvedčené XXL skrine typovej rady Cabo
ponúkajú dostatočný skladovací priestor

Typ

930-4

930-4

1200-4

1200-4

4 vložné police

4 vložné police

4 vložné police

4 vložné police

930 x 800 x 1950

930 x 800 x 1950

1200 x 800 x 1950

1200 x 800 x 1950

Krídlové dvere

Flügeltür mit Sichtfenster

Krídlové dvere

Flügeltür mit Sichtfenster

Obj. č. dvere bledo sivé

255-974-S0

255-978-S0

256-010-S0

256-014-S0

Obj. č. dvere enciánovo modré

255-975-S0

255-979-S0

256-011-S0

256-015-S0

619,-

808,-

754,-

972,-

Prevedenie
Vonkajšie rozmery Š x H x V [mm]
Prevedenie dverí

Cena € / ks

Poradenstvo: 032 743 04 67

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: 2 týždne
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Skrinky pre materiál

Viacúčelová skriňa Inox - všestranné použitie
WW dlhodobá ochrana proti korózii
WW ľahké čistenie a hygienické prevedenie
WW vhodné na použitie vo vlhkých a mokrých priestoroch
WW univerzálne použitie, napr. v oblasti medicíny alebo chémie
WW nerez V2A-4301, 1 mm silná
WW chemicky odolné, antimagnetické
WW krídlové dvere s profilovou vložkou
WW police sú výškovo nastaviteľné v rastri po cca 20 mm
WW 3 hĺbky skrine
WW výplň z akrylového skla

od 669,Obj. č. 251-581-S0

Ešte viac nájdete v našom
internetovom obchode!
denios.shop/sk-online

vždy s prehľadom - vďaka akrylovému sklu
Typ
Vonkajšie rozmery
Š x H x V [mm]

1000-4

1000-4

1000-4

1000-2

1000-2

1000-2

1000-4

1000-4

1000-4

1000 x 400 x 1950 1000 x 500 x 1950 1000 x 600 x 1950 1000 x 400 x 1050 1000 x 500 x 1050 1000 x 600 x 1050 1000 x 400 x 1950 1000 x 500 x 1950 1000 x 600 x 1950

Prevedenie

4 police

Prevedenie dverí

4 police

4 police

2 police

2 police

2 police

4 police

4 police

4 police

Krídlové dvere
so sklenenými
výplňami

Krídlové dvere
so sklenenými
výplňami

Krídlové dvere

Krídlové dvere

Krídlové dvere

Krídlové dvere

Krídlové dvere

Krídlové dvere

Krídlové dvere
so sklenenými
výplňami

251-569-S0

251-570-S0

251-571-S0

251-581-S0

251-582-S0

251-583-S0

251-584-S0

251-585-S0

251-586-S0

922,-

1.087,-

1.258,-

669,-

833,-

883,-

1.288,-

1.514,-

1.622,-

Obj. č.
Cena € / ks

Skriňa s posuvnými dverami typ Cabo
praktické, priestorovo úsporné skrine s posuvnými dverami, korpus svetlo sivý
(RAL 7035), dvere voliteľne enciánovo modré (RAL 5010) alebo sivé (RAL 7035).
WW priestorovo úsporné a bezpečné posuvné dvere
WW oceľová konštrukcia s dlhou životnosťou
WW výškovo nastaviteľné vložné police (v rastri po 15 mm), pozinkované,
nosnosť 70 kg
WW cylindrický zámok s 2 kľúčmi
WW ergonomické kovové madlo

Typ

1200-2

Vonkajšie rozmery Š x H x V [mm]
Prevedenie
Obj. č. dvere enciánovo modré
Cena € / ks
Obj. č. dvere bledo sivé
Cena € / ks

336

1200-4

1200-2

1200-4

1200-4

1600-8

1600-8

1600-8

1200 x 500 x 1200 1200 x 400 x 1950 1200 x 600 x 1200 1200 x 500 x 1950 1200 x 600 x 1950 1600 x 400 x 1950 1600 x 500 x 1950 1600 x 600 x 1950
2 vložné police

4 vložné police

2 vložné police

4 vložné police

4 vložné police

8 vložných políc

8 vložných políc

8 vložných políc

255-934-S0

255-932-S0

255-940-S0

255-936-S0

255-942-S0

255-944-S0

255-946-S0

255-948-S0

516,-

579,-

588,-

619,-

692,-

723,-

785,-

867,-

255-933-S0

255-931-S0

255-939-S0

255-935-S0

255-941-S0

255-943-S0

255-945-S0

255-947-S0

516,-

568,-

588,-

619,-

692,-

723,-

785,-

867,-

Všetky položky s dopravou zdarma     Dodacia lehota: 2 týždne

www.denios.sk
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Dielenská skriňa na náradie Ever
Dielenské skrine na náradie vhodné do bežnej prevádzky. Korpus
práškovo lakovaný vo farbe bledo sivá (RAL7035), dvere voliteľne
bledo sivé alebo enciálnovo modré (RAL5010).
WW jednoduchá montáž na mieste použitia
WW zinkované police
WW police výškovo nastaviteľné v rastri po 50 mm, nosnosť 50 kg
WW s madlom a bezpečnostným zámkom, vr. 2 kľúčov
WW zinkované police
WW police výškovo nastaviteľné v rastri po cca 50 mm, nosnosť 50 kg

od 186,-

Typ
Vonkajšie rozmery Š x H x V [mm]

P-800-4

P-925-4

P-925-4

P-925-4

P-925-4

P-1200-4

P-1200-4

P-1200-4

800 x 380 x 1800

925 x 420 x 1950

925 x 420 x 1950

925 x 500 x 1950

925 x 600 x 1950

1200 x 420 x 1950

1200 x 500 x 1950

1200 x 600 x 1950

Prevedenie

4 police

4 police

4 prídavné police

4 police

4 police

4 police

4 police

4 police

Obj. č. dvere bledo sivé

252-029-S0

252-033-S0

–

252-034-S0

252-035-S0

252-038-S0

252-039-S0

252-040-S0

Obj. č. dvere enciánovo modré

252-047-S0

–

252-051-S0

252-052-S0

252-053-S0

252-056-S0

252-057-S0

252-058-S0

186,-

207,-

209,-

286,-

318,-

318,-

329,-

362,-

252-059-S0

252-060-S0

252-060-S0

252-061-S0

252-062-S0

252-063-S0

252-064-S0

252-065-S0

29,50

31,50

31,50

34,50

36,50

34,50

48,-

52,-

Cena € / ks
Príslušenstvo
Obj. č. Prídavné police
Cena € / ks

WW všestranne použitelné, v ponuke v rôznych rozmeroch
Typ
Vonkajšie rozmery Š x H x V [mm]
Prevedenie

P-800-1

P-800-2

P-925-2

800 x 380 x 750

800 x 380 x 1000

925 x 420 x 1000

P-925-2

P-1200-2

925 x 420 x 1200 1200 x 420 x 1200

1 polica

2 police

2 police

2 police

2 police

Obj. č. dvere bledo sivé

252-027-S0

252-028-S0

252-031-S0

252-032-S0

252-037-S0

Obj. č. dvere enciánovo modré

252-045-S0

252-046-S0

252-049-S0

252-050-S0

252-055-S0

164,-

169,-

179,-

199,-

249,-

252-059-S0

252-059-S0

252-060-S0

252-060-S0

252-063-S0

29,50

29,50

31,50

31,50

34,50

Cena € / ks
Príslušenstvo
Obj. č. Prídavné police
Cena € / ks

Poradenstvo: 032 743 04 67

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: 2 týždne
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Špeciálne zberné nádoby a bezpečnostné nádoby

Špeciálna nádoba na odpad
WW konštrukcia z oceľového plechu
WW samočinne uzatváracie klapky pre vhadzovanie odpadu
WW ako príslušenstvo v ponuke pozinkovaná vnútorná nádoba
WW odnímateľná vrchná a predná časť pre jednoduché vyprázdňovanie

geprüfte
Sicherheit

Typ

AB 100

Objem [l]

95

450 x 450 x 870

450 x 450 x 870

Obj. č. strieborná verzia

116-772-S0

116-775-S0

Obj. č. žltá verzia

116-773-S0

116-776-S0

173,-

204,-

Vonkajšie rozmery D x Š x V [mm]

Cena € / ks
Príslušenstvo

Pozinkovaný vnútorný kôš
pre typ AB 100

–

116-761-S0

–

71,50

–

Obj. č.
Cena € / ks

Zberné nádoby na odpad

AB 100-V

95

PRÍSLUŠENSTVO

WW z oceľového plechu,
žiarovo pozinkovaného
podľa normy EN ISO 1461

Súprava piktogramov (BJ = 6 kusov),
Obj. č. 154-062-S0, € 25,50

WW s 2 bočnými držadlami na
jednoduchú manipuláciu
WW voliteľné príslušenstvo:
pozinkované veko

od 109,-

Zberná nádoba, objem 60 litrov,
(veko dostupné ako príslušenstvo)

Objem [l]

60

80

100

Ø x V (mm)

380 x 630

400 x 755

420 x 835

137-541-S0

137-543-S0

164-438-S0

109,-

119,-

133,-

Obj. č.
Cena € / ks

Veko, pocínované

Príslušenstvo
Obj. č.

137-542-S0

137-544-S0

164-738-S0

23,-

26,50

31,50

Cena € / ks

338

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: dodávka zo skladu

www.denios.sk
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Špeciálna protipožiarna zberná nádoba
W vďaka veľkej klapke vo vrchnej časti krytu je možné
vhadzovať i veľkoobjemový odpad
W
W
W
W
W

osvedčená konštrukcia z oceľového plechu z 2 bočnými úchytkami
TÜV / GS preskúšané
odnímateľné vrchné veko so samozatváracou klapkou
stabilita vďaka nožičkám
nehorľavý a samohasiaci

Výklopný kryt je možné odstrániť

TIP-CENA

165,Obj. č. 117-834-S0

Zberná nádoba z ušľachtilej ocele,
Obj. č. 188-618-S0, € 299,-

Zberná nádoba z oceľového plechu v červenej
(RAL 3000)

Zberná nádoba z oceľového plechu v sivej
(RAL 7035) s výkyvným vekom v modrej (RAL 5010),
Obj. č. 210-633-S0, € 179,Materiál

Oceľ

Oceľ

Objem [l]

73

73

73

400 x 400 x 680

400 x 400 x 680

400 x 400 x 680

Farba suda

sivá verzia

látka/červená verzia

–

Farba veka

látka/modrá verzia

látka/červená verzia

–

210-633-S0

117-834-S0

188-618-S0

179,-

165,-

299,-

Vonkajšie rozmery D x Š x V [mm]

Obj. č.
Cena € / ks

Poradenstvo: 032 743 04 67

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: 2 - 3 týždne

Ušľachtilá oceľ

339
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Bezpečnostné nádoby na staré batérie

Zberný box na staré batérie
W stabilné vyhotovenie z kvalitného plastu odolného proti nárazom
W samostatný vhadzovací otvor na normálne batérie a monočlánky
W veko s uzávermi na zaplombovanie

9

20

Vonkajšie rozmery D x Š x V [mm]

Objem [l]

300 x 200 x 230

400 x 300 x 235

Vnútorné rozmery D x Š x V [mm]

260 x 160 x 215

355 x 255 x 215

117-924-S0

117-925-S0

55,60

74,-

Obj. č.
Cena € / ks

Nádoba na staré batérie, objem 670 litrov
W spĺňa požiadavky na malé kontajnery (podliehajúce povinnosti testovania),spĺňa
požiadavky legislatívy dľa ADR a RID
W stabilné vyhotovenie z kvalitného polypropylénu odolného proti nárazom

W s dodatočným spevnením vhodná ako akumulátorová
skriňa na použité batérie
W rozmery š x h x v (mm):
vonkajšie: 1200 x 1000 x 790
vnútorné: 1100 x 910 x 610
Príslušenstvo
Krycia doska
W z vysokokvalitného nárazuvzdorného plastu
Obj. č. 117-889-S0, € 76,50

428,-

Stohovacia nádoba PolyPro, objem 90 až 400 litrov.

Obj. č. 117-888-S0

Pozri stranu

610

od 167,Zberná nádoba na batérie
W nádoba vo funkčnom dizajne na separovaný zber
monočlánkov a batérií - princíp dvojkomorového systému
W z plastu odolného proti kyselinám
W s veľkým okienkom na kontrolu
množstva

od 249,-

Veľké okienko
na kontrolu
stavu objemu
nádrženádoby

Detailné zobrazenie: 2-komorový
systém pre separovaný zber
gombíkových akumulátorov a batérií.

Zberná nádoba na batérie,
pripravená na montáž na stenu,
Obj. č. 129-600-S0, € 265,Verzia
Objem [l]
Ø x V (mm)
Obj. č.
Cena € / ks

340

Montáž na stenu

Stacionárna nádoba

6

6

30

140 x 375

140 x 375

200 x 950

129-600-S0

129-603-S0

129-605-S0

265,-

249,-

343,-

Zberná nádoba na batérie, 30 litrov,
Obj. č. 129-605-S0, € 343,-

Všetky položky s dopravou zdarma

Zberná nádoba na batérie, 6 litrov,
Obj. č. 129-603-S0, € 249,-

Dodacia lehota: dodávka zo skladu

www.denios.sk

Nádoby na žiarivky
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Bezpečnostná nádoba na žiarivky
W na ekologický zber a vnútropodnikovú prepravu žiariviekplní požiadavky
podľa ADR 1.1.3.10 c
W z pozinkovaného oceľového plechu
W vďaka postavným nožičkámije umožnená preprava paletovým alebo
vysokozdvižným vozíkom
W so závesnými očkami na žeriav
W kapacita: cca. 1100 žiariviek Ø 25 mm, resp. cca. 500 žiariviek Ø 37 mm

Box na žiarivky, s dvierkami a výklopným vekom

Vonkajšie rozmery D x Š x V [mm]

1670 x 750 x 1000

2070 x 750 x 1000

248-725-S0

248-726-S0

922,-

1.024,-

Obj. č.
Cena € / ks

Boxy na žiarivky

Príslušenstvo

W boxy s úchytkami na bezpečnú manipuláciu s žiarivkami

Konzola pre boxy na žiarivky na
zavesenie, napr. na pracovných
plošinách. S upínacím pásom na
upevnenie k boxom na žiarivky.

W na skladovania a vnútropodnikovú prepravu
W vyrobené z ľahkého a pevného polyetylénu
W na prianie sa dodáva: konzola na zavesenie (viď.
príslušenstvo), napr. na zavesenie na vidlicové vysokozdvižné
vozíky alebo pracovné plošiny
Vonkajšie rozmery
D x Š x V [mm]
Obj. č.
Cena € / ks

675 x 210 x 190 1280 x 210 x 190 1530 x 190 x 210
169-481-S0

169-482-S0

169-484-S0

72,-

98,-

107,-

Box pre ľahkú manipuláciu so žiarivkami

od 72,-

21,50

Obj. č.
170-972-S0

Úložné a prepravné boxy na žiarivky,
600, 1200 a 1500 mm
Príklad použitia

Poradenstvo: 032 743 04 67

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: dodávka zo skladu
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Ochranné zábradlia

WW stavebnicový systém so stĺpikmi a priečnymi nosníkmi
WW rýchla a jednoduchá montáž
WW ideálne sa hodí na riešenia zabezpečenia konkrétnych objektov
WW mimoriadne pevné a masívne ochranné a bezpečnostné zábradlie z
profilovanej ocele pre maximálne zaťaženia
WW jednoznačne oddeľuje dopravné komunikácie (pohyb vysokozdvižných
vozíkov/osôb) a chráni pracovné priestory a majetok
WW tvarovo stále s možnosťou rozšírenia
WW výška: 1000 mm
WW pripevnenie na podlahu pomocou 4 univerzálnych hmoždiniek na
jeden stĺpik (10/100) alebo 4 upevňovacích kotiev (12/120) v prípade
betónových podláh (dodávajú sa osobitne)
WW hrúbka steny 3 mm, podlahová doska:160 x 140 x 10 mm
WW pre vonkajšie priestory: žiarovo zinkovaná verzia, žltý plastový náter
WW pre vnútorné priestory: práškovo lakovaná verzia, žltá

Príslušenstvo

Upevňovacia kotva (pre betónové podlahy) 12/120, 1 ks

Univerzálna hmoždinka (so
skrutkou), 10/100, 1 ks

233-428-S0

233-427-S0

12,90

8,-

Obj. č.
Cena € / ks

Verzia
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)
Obj. č. s plastovou povrchovou úpravou
Cena € / ks
Obj. č. zinkovaný s plastovou povrchovou úpravou
Cena € / ks

342

Koncový stĺpik

Rohový stĺpik

Stredný stĺpik

Jednoduchá a rýchla montáž

Tvarované, bez vyčnievajúcich výstupkov
alebo skrutiek

Začiatočný/koncový diel

Stredný diel

Rohový diel

Priečny nosník
1000 mm

Priečny nosník
1200 mm

Priečny nosník
1500 mm

Priečny nosník
2000 mm

Bezppečnstné
zábradlie

100 x 100 x 1000

100 x 100 x 1000

100 x 100 x 1000

1000 x 80 x 120

1200 x 80 x 120

1500 x 80 x 120

2000 x 80 x 120

905 x 30 x 520

180-229-S0

180-230-S0

180-231-S0

180-235-S0

180-236-S0

180-237-S0

180-262-S0

240-912-S0

112,-

112,-

116,-

65,50

78,50

89,50

116,-

238,-

180-232-S0

180-233-S0

180-234-S0

180-263-S0

180-264-S0

180-265-S0

180-266-S0

–

142,-

152,-

153,-

89,50

99,-

133,-

153,-

–

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: dodávka zo skladu

www.denios.sk

Ochranné profily
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Nájazdové ochranné profily Safe, pre stabilnú a flexibilnú ochranu objektu
W flexibilný systém ochranných mreží pre
vnútorné a vonkajšie použitie
W masívne oceľové prvky garantujú maximálne
zachycenie sily
W účinná ochrana stĺpov, stĺpikov a pracovných
priestorov pred typickými poškodeniami
spôsobovanými posúvačmi a vysokozdvižnými
vozíkmi
W flexibilný systém ochranných mreží pre vnútorné
a vonkajšie použitie
W bezproblémová montáž 1 osobou
W vhodné pre dlhé trasy alebo kľukaté cesty
W hrúbka steny 3 mm, smerovacia doska:
160 x 140 x 10 mm
W na jeden stĺpik sú potrebné 4 kolíky

S nájazdovými ochrannými proﬁlmi chránite Vaše vybavenie
a zaistíte si bezpečnosť a efektívne procesy v prevádzke.

Krátky opis výrobku
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)

Nájazdový ochranný
proﬁl Š 1000 mm

Nájazdový ochranný
proﬁl Š 1200 mm

Nájazdový ochranný
proﬁl Š 1500 mm

Nájazdový ochranný
proﬁl Š 2000 mm

Stĺpik

1000 x 40 x 100

1200 x 40 x 100

1500 x 40 x 100

2000 x 40 x 100

80 x 80 x 465

207-484-S0

207-485-S0

207-486-S0

207-487-S0

207-478-S0

43,50

52,50

58,-

75,-

76,50

207-488-S0

207-489-S0

207-490-S0

207-491-S0

207-479-S0

65,50

78,50

85,-

106,-

122,-

Obj. č. s plastovou povrchovou úpravou
Cena € / ks
Obj. č. zinkovaný s plastovou povrchovou úpravou
Cena € / ks

W Rohový kĺb z hliníka, alternatívne možno
použiť na vonkajšie alebo vnútorné rohy

Rohový kĺb z hliníka, nastavenie uhla medzi 90° a 180°,
Obj. č. 248-487-S0, € 57,50
Krátky opis výrobku
Obj. č. s plastovou povrchovou úpravou
Cena € / ks
Obj. č. zinkovaný s plastovou povrchovou úpravou
Cena € / ks

Vonkajší roh, rozmery sú na náčrte hore

Vnútorný roh, rozmery sú na náčrte hore

207-493-S0

207-496-S0

63,50

63,50

207-494-S0

207-497-S0

80,50

82,-

PRÍSLUŠENSTVO

Príslušenstvo

Predlžujúca sada žiarovo zinkovaná a s
plastovou povrchovou úpravou, žltá

Kryt na bočný uzáver nájazdových
proﬁlov (C proﬁl)

Univerzálna hmoždinka
(so skrutkou), 10/100, 1 ks

Upevňovacia kotva
(pre betónové podlahy) 12/120, 1 ks

207-500-S0

207-498-S0

233-427-S0

233-428-S0

29,50

1,75

8,-

12,90

Obj. č.
Cena € / ks

Poradenstvo: 032 743 04 67

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: dodávka zo skladu
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Ochranné zábradlia

Zábradlie na ochranu pred nárazom

NOVINKA
WW jednoduchý a variabilný systém so stĺpikmi a priečnymi
nosníkmi, jednoduchá montáž
WW kompaktné vyhotovenie
Stabilné ochranné zábradlie z profilovej ocele do vnútorných
a vonkajších priestorov. Veľmi dobre a oddelí komunikácie
(premávku osôb a ľahkých zdvíhacích vozíkov), ochráni pracovný
priestor,vybavenie prevádzky a budovy.
WW tvarované, žiadne prečnievajúce lamely ani skrutky
WW možnosť prispôsobenia rôznym objektom
WW pripevnenie na podlahu pomocou 4 univerzálnych univerzálnych
hmoždiniekna jeden stĺpik (10/100) alebo 4 upevňovacích kotiev
(12/120) v prípade betónových podláh (dodávajú sa samostatne)
WW stĺpik so stenou hrubou 3 mm a čiernym krytom, podlahová platňa
140 x 160 x 10 mm
WW priečka so stenou hrubou 3 mm, 60 x 40 mm
WW na použitie do vonkajších priestorov: žiarovo zinkované a žlté s
plastovou povrchovou úpravou
WW na použitie do vnútorných priestorov: žlté s plastovou povrchovou
úpravou
Príslušenstvo

Upevňovacia kotva
(pre betónové podlahy) 12/120, 1 ks

Univerzálna hmoždinka
(so skrutkou), 10/100, 1 ks

233-428-S0

233-427-S0

12,90

8,-

Obj. č.
Cena € / ks

Stredný stĺpik

Stĺpik na rohu

Priečne trámy, 1000, 1200, 1500 alebo 2000 mm dlhé

Verzia

Začiatočný/
koncový diel

Stredný diel

Rohový diel

Priečny nosník
1000 mm

Priečny nosník
1200 mm

Priečny nosník
1500 mm

Priečny nosník
2000 mm

Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)

70 x 70 x 1000

70 x 70 x 1000

70 x 70 x 1000

1000 x 40 x 60

1200 x 40 x 60

1500 x 40 x 60

2000 x 40 x 60

248-367-S0

248-365-S0

248-363-S0

248-355-S0

248-356-S0

248-357-S0

248-358-S0

99,50

105,-

99,-

63,50

72,-

85,-

105,-

248-368-S0

248-366-S0

248-364-S0

248-359-S0

248-360-S0

248-361-S0

248-362-S0

143,-

144,-

142,-

89,50

105,-

122,-

149,-

Obj. č. s plastovou povrchovou úpravou
Cena € / ks
Obj. č. zinkovaný s plastovou povrchovou
úpravou
Cena € / ks

344

Koncový diel

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: dodávka zo skladu

www.denios.sk

Nájazdová ochrana z plastu

Nárazník Castra

7

NOVINKA

W vysokokvalitné vyhotovenie z PE
W nápadný fluoreskujúci farebný odtieň „lime“
W penová výplň absorbujúca nárazy
Masívna ochrana z plastu v nápadných farbách. Či už ide o zaistenie
regálov, ochranu potenciálne nebezpečných/ohrozených miest alebo
o iné zabezpečenie – pomocou ochrany pred nárazmi Castra budete
mať vynikajúci nástroj na podporu bezpečnosti na pracovisku.

stabilná konštrukcia na použitie v interiéri a exteriéri
odolné voči korózii a trvácne
na požiadanie sa dodáva aj v špeciálnych rozmeroch
jednoduchá a rýchla montáž, vr. montážneho materiálu
kovový podstavec pozinkovaný a dodatočne lakovaný, vr. upevňovacieho
materiálu
W každý stĺpik je 4-násobne zafixovaný k podlahe
W maximálna ochrana pred UV žiarením a poveternostnými vplyvmi
W
W
W
W
W

Zabezpečenie regála
W Ø nosníka 140 mm, Ø vonkajšieho stĺpika:180 mm
W efektívna nájazdová ochrana

od 616,-

Nárazová ochrana na regály je k dispozícii v
prevedení s jednoduchým alebo dvojitým proﬁlom
Typ
Prevedenie

110-1

240-1

110-2

240-2

samostatné
trubky

samostatné
trubky

dvojité
trubky

dvojité
trubky

Vonkajšie rozmery Š x V [mm]

1100 x 420

2400 x 420

1100 x 620

2400 x 620

Obj. č.

242-272-S0

242-273-S0

242-275-S0

242-276-S0

616,-

669,-

696,-

759,-

Cena € / ks

Zabezpečenie ciest
W
W
W
W

pre dokonalú ochranu na miestach s veľkým rizikom nebezpečenstva
masívny stojan s troma nožičkami
Ø: 200 mm
v ponuke i dvojité latky

Typ
Prevedenie

190-2
dvojité trubky

Vonkajšie rozmery Š x V [mm]

1900 x 320

1900 x 620

Obj. č.

242-278-S0

242-279-S0

823,-

998,-

Cena € / ks

Ochranné stĺpiky

Podlahové bariéry
W k použitiu ako ochrana stien alebo
podláh v nakladacích zónach alebo
olastiach
W zabráni nechcenému poškodeniu
W zreteľné ohraničenia napr.
nakladacích zón

Typ
Vonkajšie rozmery
Š x H x V (mm)
Obj. č.
Cena € / ks

Poradenstvo: 032 743 04 67

190-1
samostatné trubky

120
1200 x 100 x 100
242-280-S0
204,-

Všetky položky s dopravou zdarma

W priestorovo úsporný, nýpadný
ochranhý stĺpik, vhodný k
umiestneniu do neprehľadných
rohov a vjazdov

Typ

600

900

1200

Výška [mm]

600

900

1250

Priemer [mm]

200

200

200

242-281-S0

242-282-S0

242-283-S0

394,-

419,-

488,-

Obj. č.
Cena € / ks

Dodacia lehota: dodávka zo skladu
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Nájazdová ochrana regálov

Nájazdový ochranný roh
WW ochrana vybavenia, budov a zamestnancov
WW ideálne riešenie pre ochranu regálov, rohov, oporných prvkov atď.
WW oceľ, s plastovým náterom, žltá farba s čiernymi bezpečnostnými prúžkami
WW nájazdová ochrana pre regály proti nárazu vysokodvižným vozíkom
Nájazdová ochrana pre
regály pre ochranu pred
nárazom paletovými
vozíkmi. Profily pre
nájazdovú ochranu sú
ideálne na ochranu
regálových rámov, rohov,
alebo prejazdných oblastí.
Nájazdová ochrana podľa
DIN 4844.

od 27,50

Pre nájazdovú ochranu sú potrebné
4 upevňovacie hmoždinky (L profil),
príp. 6 hmoždiniek (U profil)
Typ
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)
Pevnosť materiálu [mm]

Roh

Roh

Roh

Roh

U-profil

U-profil

U-profil

U-profil

160 x 160 x 400

160 x 160 x 400

160 x 160 x 800

160 x 160 x 1200

160 x 160 x 400

160 x 160 x 400

160 x 160 x 800

160 x 160 x 1200

5

6

6

6

5

6

6

6

248-457-S0

180-221-S0

180-222-S0

180-223-S0

248-458-S0

180-224-S0

240-900-S0

240-901-S0

Cena € / ks

29,90

60,50

125,-

169,-

47,-

72,-

118,-

155,-

Cena € / ks od 4 ks

27,50

–

–

–

43,50

–

–

–

Obj. č.

Príslušenstvo

Univerzálna hmoždinka (so skrutkou),
10/100, 1 ks

Upevňovacia kotva
(pre betónové podlahy) 12/120, 1 ks

233-427-S0

233-428-S0

8,-

12,90

Obj. č.
Cena € / ks

Nájazdová ochrana vr.otočných valčekov, tlmí veľkú časť
bočne prichádzajúcich nárazov.
Typ
Verzia

U-profil

Roh

vrátane 2 otočných valčekov

vrátane 1 otočného valčeka

160 x 160 x 400

160 x 160 x 400

Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)
Pevnosť materiálu [mm]
Obj. č.
Cena € / ks

6

6

219-757-S0

219-756-S0

99,-

85,-

Plastová nájazdová ochrana regálu
WW možnosť montáže v priebehu niekoľkých sekúnd
WW tlmenie nárazu až 2,4 t
WW pružné, odpružené, stabilný tvar
WW pre bezpečnosť a ochranu regálov
WW nezničiteľný plastový obal
WW vhodné pre nízkoteplotné skladovanie, až -40 °C
WW bez poškodenia pri vyberaní paliet
WW odskúšané podľa európskych a medzinárodných noriem
WW výška: 600 mm
WW typy L a XXL sa dodávajú vrát. montážneho náradia
Typ

od 53,346

Ľahko montovateľná nárazová ochrana
na regály nie je toxická, je plne
recyklovateľná a veľmi trvanlivá.

S

M

L

XXL

Šírka regáloého stojanu

70 – 87 mm

88 – 100 mm

101-110 mm

111-120 mm

Obj. č.

207-400-S0

207-401-S0

207-402-S0

240-233-S0

Cena € / ks

56,-

61,50

70,50

66,50

Cena € / ks od 10 ks

53,-

58,50

67,-

63,50

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: 2 - 3 týždne

www.denios.sk

Nájazdová ochrana regálov
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Nájazdová ochrana regála z ocele
WW na čelnú (postrannú) ochranu regálov pred nájazdovými poškodeniami
WW nastaviteľné (až do 200 mm na ochrannom rohu)
WW viacstranná ochrana regálových stĺpikov
WW na použitie v budove
WW skladá sa z dvoch masívnych ochranných rohov, dvoch priečok (C profil)
a 4 upínacích dielov
WW oceľ, so žltým plastovým náterom, s čiernymi signálnymi prúžkami

WW pripevnenie na podlahu pomocou 12 univerzálnych hmoždiniek (12/100)
alebo 12 upevňovacích kotiev do betónových podláh (12/120)
(na vyžiadanie)
WW jednoduchá montážrozmery H x V mm (190 x 500 mm)

Nastaviteľná šírka
(až do 200 mm na ochrannom rohu)

Typ
Prevedenie

E1

D2

D 2.1

pre šírky regálov 900 až 1300 mm

pre šírky regálov 1700 až 2100 mm

pre šírky regálov 2300 až 2700 mm

Vonkajšie rozmery H x V [mm]
Obj. č.
Cena € / sada

190 x 500

190 x 500

190 x 500

233-420-S0

233-421-S0

233-422-S0

284,-

339,-

375,-

Ochranné profily (po 2 ks)
WW veľmi dobre viditeľné výstražné označenie
WW dlhá životnosť
WW jednoduché a rýchle upevnenie vďaka predvŕtaným
otvorom pomocou ľubovoľných skrutiek a
hmoždiniek
WW chráňte rohy, okraje, stĺpiky atď. s minimálnymi
nákladmi
WW vysoká nárazová odolnosť a stálosť formy
WW vhodné na použitie vo vnútorných a vonkajších
priestoroch
WW výška: 900 mm, šírka bočných hrán:
84 mm, hrúbka: 14 mm
WW dodávka v sade po 2 ks
Univerzálne použiteľné ochranné rohy sú vyrobené z
odolného plastu a vystužené kovovým vnútorným jadrom.

Typ

žltý/čierny

žltý/čierny reflexný

červený/biely

Obj. č.

207-403-S0

207-405-S0

207-404-S0

117,-

126,-

117,-

Cena € / ks*

*Kus = 1 kartón s 2 ochrannými profilmi

Poradenstvo: 032 743 04 67

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: 2 - 3 týždne

347
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Oblúkové zábrany

Ochranný rám
W väčšia ochrana a bezpečnosť pre ľudí a stroje
W ochranný systém zo stabilnej oceľovej konštrukcie (hrúbka steny 3 mm)
na zabezpečenie priestorov, ciest alebo regálov
W trubkový materiál (Ø 76 mm) ťahaný z jedného kusu - bez zvarových
švov
W pripevnenie na podlahu pomocou 8 univerzálnych hmoždiniek (10/100)
alebo 8 upevňovacích kotiev (12/120) v prípade betónových podláh
(dodávajú sa osobitne)
W na vnútorné použitie: potiahnutý žltým plastom, s čiernymi signálnymi
prúžkami
W na vnútorné použitie i vonkajšie použitie: žiarovo zinkovaný, potiahnutý
žltým plastom, s čiernymi signálnymi prúžkami
W s prizváranou podlahovou doskou na (160 x 140 x 10 mm) na spojenie
skrutkami

od 116,-

Typ
Vonkajšie rozmery Š x V [mm]
Obj. č. vnútorné použitie

R 3.3

R 7.3

R 10.3

R 7.6

R 10.6

R 12.7

R 12.10

375 x 350

750 x 350

1000 x 350

750 x 600

1000 x 600

750 x 1200

1000 x 1200

145-165-S0

145-167-S0

145-171-S0

145-172-S0

145-173-S0

145-174-S0

145-175-S0

116,-

125,-

133,-

149,-

157,-

179,-

194,-

145-176-S0

145-177-S0

145-178-S0

145-179-S0

145-180-S0

145-181-S0

145-182-S0

129,-

152,-

162,-

177,-

188,-

225,-

239,-

Cena € / ks
Obj. č. vnútorné i vonkajšie použitie
Cena € / ks

Nájazdový ochranný rám Extreme
W s priemerom 108 mm, hrúbka steny 3,6 mm
W odolá sa najsilnejším nárazom
W masívny ochranný rám na ochranu dôležitých zariadení
W bez zvarových švov
W mimoriadne odolný nájazdový ochranný rám z
ocele na ochranu proti nájazdom
W pripevnenie na podlahu pomocou 8
upevňovacích kotiev (16/140), dodávajú sa
osobitne
W na vnútorné použitie: potiahnutý žltým plastom,
s čiernymi signálnymi prúžkami
W podlahové dosky: 200 x 140 x 10 mm
W na vnútorné použitie a vonkajšie použitie:
žiarovo zinkovaný, potiahnutý žltým plastom,
s čiernymi signálnymi prúžkami

Typ
Vonkajšie rozmery Š x V [mm]
Obj. č. vnútorné použitie
Cena € / ks
Obj. č. vnútorné i vonkajšie použitie
Cena € / ks

Chráňte Vaše zariadenia s ochranným nájazdovým rámom Extreme.

6.5

10

15

20

H 6.5

H 10

H 15

H 20

650 x 600

1000 x 600

1500 x 600

2000 x 600

650 x 1200

1000 x 1200

1500 x 1200

2000 x 1200

207-456-S0

207-457-S0

207-458-S0

207-459-S0

207-464-S0

207-465-S0

207-466-S0

207-467-S0

249,-

269,-

304,-

347,-

334,-

356,-

404,-

426,-

207-460-S0

207-461-S0

207-462-S0

207-463-S0

207-468-S0

207-470-S0

207-471-S0

207-472-S0

332,-

365,-

419,-

449,-

449,-

476,-

516,-

554,-

Verzia

Univerzálna hmoždinka (so skrutkou),
10/100, 1 ks

Upevňovacia kotva (pre betónové podlahy)
12/120, 1 ks

Univerzálna sada hmoždinek vr. skrutiek pre
každý nájazdový ochranný rám

Obj. č.

233-427-S0

233-428-S0

207-473-S0

8,-

12,90

41,50

Cena € / ks

348

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: dodávka zo skladu

www.denios.sk

Oblúkové zábrany
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Flexibilný oblúkový nárazník
W flexibilný oblúkový nárazník (do 10°)
z kvalitnej ocele
W vrát. pružiaceho prvku z PU odolného proti
UV žiareniu
W minimalizuje škody po náraze a opravách,
podlaha sa pri náraze menej zaťažuje

od 162,-

W hrúbka steny 3 mm, Ø 76 mm, podlahová platňa:
160 x 140 x 10 mm
W maximálny sklon:
55 mm pri výške 390 mm
95 mm pri výške 640 mm
190 mm pri výške 1240 mm
W na vnútorné použitie: potiahnutý žltým plastom,
s čiernymi signálnymi prúžkami
W na vnútorné použitie a vonkajšie použitie:
pozinkovaný v ohni, potiahnutý žltým plastom,
s čiernymi signálnymi prúžkami
W na pripevnenie jedného nárazníka treba jednu
upevňovaciu súpravu (č. obj. 207475)

PRÍSLUŠENSTVO
Súprava na upevnenie 2 pružiacich prvkov
(1 oblúková zábrana alebo 2 stĺpiky)
Obj. č.
207-475-S0

45,-

Typ
Vonkajšie rozmery Š x V [mm]
Obj. č. pre použitie vo vnútri budov
Cena € / ks
Obj. č. zvonku i zvnútra
Cena € / ks

R 3.3 N

R 7.3 N

R 10.3 N

R. 7.6 N

R 10.6 N

R 12.7 N

R 12.10 N

375 x 390

750 x 390

1000 x 390

750 x 640

1000 x 640

750 x 1240

1000 x 1240

248-330-S0

248-331-S0

248-332-S0

248-333-S0

248-334-S0

248-335-S0

248-336-S0

162,-

172,-

184,-

197,-

208,-

273,-

286,-

248-337-S0

248-338-S0

248-339-S0

248-340-S0

248-341-S0

248-342-S0

248-343-S0

182,-

197,-

199,-

225,-

225,-

325,-

334,-

Nájazdový ochranný rám s podjazdovou ochranou, 350 x 76 mm
W s integrovanou ochranou proti podbehnutiu
W ochranné oblúky z akostnej ocele s
možnosťou vysokého zaťaženia
W s oceľovou doskou hrubou 4 mm
W zamedzuje vjazdu vidlíc vysokozdvižných vozíkov v
regálových priestoroch alebo v iných zariadeniach,
ktoré vyžadujú šetrné zaobchádzanie
W oblúková zábrana z ocele (Ø 76 mm), potiahnutá
žltým plastom, s čiernymi signálnymi prúžkami,
hrúbka steny 3 mm
W ochrana proti podjazdu, 4 mm hrubá, výška
150 mm pri celkovej výške 350 mm, výška 400 mm
pri celkovej výške 600 mm
W pre vnútorné priestory
W pripevnenie na podlahu pomocou 8 univerzálnych
hmoždiniek (10/100) alebo 8 upevňovacíchh kotiev
(12/120) v prípade betónových podláh (dodávajú
sa osobitne)

Poradenstvo: 032 743 04 67

od 149,Vonkajšie rozmery Š x V [mm]
Obj. č.

750 x 350

1000 x 350

750 x 600

1000 x 600

172-870-S0

172-871-S0

172-872-S0

172-873-S0

149,-

173,-

197,-

217,-

Cena € / ks

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: dodávka zo skladu

349
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Oblúkové zábrany

Nájazdový ochranný roh
WW určené pre zdvíhacie vozíky, prepravné
nádoby a prepravné vozíky
WW chráni stroje, skriňové rozvádzače,
bezpečnostné zariadenia a iné pred
poškodením v dôsledku nájazdu
WW pôsobí ako dištančný prvok pre nástenné
zariadenia, skriňové rozvádzače atď.
WW so žltým plastovým lakovaním, s čiernymi
signálnymi prúžkami
WW pevná konštrukcia z trubiek z kvalitnej ocele 3 mm
WW priemer: 76 mm, celková výška: 86 mm
WW nízke prevedenie, vďaka tomu chráni priestor a
zároveň je prístupné
WW pripevnenie na podlahu pomocou 4/6 univerzálnych
hmoždiniek (10/100) alebo 4/6 upevňovacích kotiev
(12/120) v prípade betónových podláh
(dodávajú sa osobitne)
WW na požiadanie sa dodáva aj v iných veľkostiach

od 63,50

S rohovou zábranou môžete zabezpečiť
aj zákruty a rohy.

Vonkajšie rozmery Š x V [mm]
Obj. č.

400 x 86

800 x 86

1200 x 86

165-527-S0

165-528-S0

165-529-S0

63,50

83,-

99,-

Cena € / ks

Vonkajšie rozmery Š x H x V [mm]
Obj. č.
Cena € / ks

638 x 638 x 86
207-453-S0
109,-

Nájazdový ochranný roh
WW optimálna ochrana rohov pred poškodeniami
WW pevná oblúková konštrukcia z ocele 3 mm
WW priemer: 76 mm
WW nájazdové ochranné rohy treba pripevniť dodatočne dodávanými
hmoždinkami (12 ks na ochranný roh)
WW dodáva sa v 3 výškach

Typ
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)
Obj. č. s plastovou povrchovou
úpravou
Cena € / ks
Obj. č. zinkovaný s plastovou povrchovou úpravou
Cena € / ks

RE 4

RE 6

RE 12

600 x 600 x 350

600 x 600 x 600

600 x 600 x 1200

165-530-S0

165-531-S0

165-532-S0

199,-

273,-

339,-

165-533-S0

165-534-S0

165-535-S0

234,-

319,-

385,-

Na jednu rohovú ochranu sú potrebné 12 ks špeciálnych hmoždiniek, pozri
príslušenstvo
Verzia
Obj. č.
Cena € / ks

350

Univerzálna hmoždinka
Upevňovacia kotva
(so skrutkou), 10/100, 1 ks (pre betónové podlahy) 12/120, 1 ks
233-427-S0

233-428-S0

8,-

12,90

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: dodávka zo skladu

www.denios.sk

Podlahové bariéry
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W optimálna bezpečnosť pre vaše prevádzkové zariadenia
W chráňte napr. Vaše regály, stroje, hasiace prístroje pred poškodeniami
W pevná konštrukcia z trubiek (Ø 42,4 mm, hrúbka steny 3,25 mm)
W práškovo lakované výstražnou žltou farbou (RAL 1018) a čiernymi
výstražnými pruhmi

W základný pozinkovaný povrch
W dodávka zahŕňa hmoždinky na upevnenie do betónového podkladu

Oblúková zábrana

Nájazdová ochrana rohu 90°

Oblúková zábrana

W pre regálové zariadenia

W na montáž na
stenu alebo
podlahu

W rozmery D x V (mm): 350 x 300
Obj. č. 157-932-S0, € 54,-

W rozmery D x V (mm): 350 x 300

W rozmery D x V (mm): 1250 x 300

Obj. č. 157-923-S0, € 83,-

Obj. č. 157-928-S0, € 132,-

W rozmery D x V (mm): 350 x 600

W rozmery D x V (mm): 1250 x 600

Obj. č. 157-946-S0, € 115,-

W rozmery D x V (mm): 750 x 300
Obj. č. 157-941-S0, € 72,-

W rozmery D x V (mm): 1000 x 300

Obj. č. 157-944-S0, € 122,-

Obj. č. 157-943-S0, € 75,50

Ochranné zábradlie
W na zaistenie bezpečnosti a vymedzenie
Vašich pracovných ciest a nebezpečných
oblastí
W rúrka Ø: 42 mm,s patkou Ø 120 mm
W hrúbka steny: 2 mm
W dodávka zahŕňa hmoždinky na upevnenie
do betónového podkladu
W v žiarovo pozinkovanom prevedení alebo
s dodatočným práškovým lakovaním
žltou výstražnou farbou, RAL 1018, s
čiernym výstražným označením
(určené na lepenie)
Typ

SB L1

SB L2

SB L3

SB V1

SB V2

SB V3

1000 x 1000

1500 x 1000

2000 x 1000

1000 x 1000

1500 x 1000

2000 x 1000

Povrch

lakovaná verzia

lakovaná verzia

lakovaná verzia

pozinkovaná verzia

pozinkovaná verzia

pozinkovaná verzia

Obj. č.

157-947-S0

157-949-S0

157-951-S0

157-952-S0

157-955-S0

157-956-S0

105,-

122,-

137,-

106,-

116,-

119,-

Vonkajšie rozmery Š x V [mm]

Cena € / ks

Nájazdový ochranný rám, vynímateľný, Ø 76
W šetrí čas a energiu, ktorá je inak nutná pri demontáži pevne osadených ochranných rámov
W na dočasné blokovanie alebo uvoľnenie napr. prístupových ciest alebo regálových chodieb
W ochranné oblúky z akostnej ocele s možnosťou vysokého
zaťaženia
W oceľové ochranné zábradlie (Ø 76 mm), žlté lakovanie,
s čiernymi signálnymi prúžkami
W pre vnútorné priestory

W s oceľovou platňou hrubou 4 mm na ukotvenie
W trubkový rám sa osádza do podložnej dosky, odsunie sa
dozadu a fixuje sa
W krycia doska chráni pred zošmyknutím a znečistením
W pripevnenie na podlahu pomocou 8 univerzálnych
hmoždiniek (10/100) alebo 8 upevňovacích kotiev
(12/120) v prípade betónových podláh (dodávajú sa
osobitne)
Š x V [mm]
Obj. č. s plastovou
povrchovou úpravou
Cena € / ks

750 x 350

1000 x 350

750 x 600

1000 x 600

180-225-S0

180-226-S0

180-227-S0

180-228-S0

182,-

192,-

205,-

216,-

Poradenstvo: 032 743 04 67

Verzia
Obj. č.

Univerzálna hmožUpevňovacia kotva
dinka (so skrutkou), (pre betónové podlahy)
10/100, 1 ks
12/120, 1 ks
233-427-S0

233-428-S0

8,-

12,90

Cena € / ks

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: dodávka zo skladu
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Ochranné zábrany

Mobilná plastová zábrana
W z vysokokvalitného PE odolného voči UV žiareniu
W v signálnej oranžovej výstražnej farbe s červeno bielymi reflexnými
prúžkami, viditeľné vo dni i v noci
W stabilné vďaka širokým podstavcom, na strane chodcov sú podstavce
skrátené, aby minimalizovali nebezpečenstvo zakopnutia
W ľahká preprava vďaka malej hmotnosti, podpery sa dajú bočne
priskrutkovať
W "nekonečná" dĺžka vďaka pripájaciemu systému

od 93,50
Obj. č. 240-915-S0

€ 98,50 / ks
€ 93,50 / ks od 5 ks

Šachtová zábrana
na zaistenie otvorených šácht
W vhodné na zaistenie otvoreného kanála a potenciálnych nebezpečných miest
W možnosť pripevnenia ďalších zábran pomocou pripojovacích očiek
W dá sa kombinovať viacero zábran zábran, napr. pomocou 2 zábran je možné
ohradiť plochu cca. 4 m²
W stabilná oceľová konštrukcia s červenými reflexnými pásmi
W rozmery (D x Š x V): 1000 x 1000 x 900 mm
W hmotnosť: 14 kg

238,Obj. č. 116-538-S0

Nožnicová bariéra

Nožnicová bariéra s krytom

W rýchle a účinné blokovanie
nebezpečných miest

W nožnicová zábrana na
rýchle a účinné uzatvorenie
nebezpečných miest
W prenosný kryt slúži zároveň ako
stojan
W obe polovice krytu môžu byť
zaplnená pieskom alebo vodou
na zvýšenie stability
W stabilná konštrukcia z
polyetylénu odolného voči UV
žiareniu
W max. šírka: 2300 mm
W výška: 1060 mm
W hmotnosť: 7 kg

W ideálne riešenie pre staveniská,
uzávery ciest a parkovísk, vymedzenia
jazdných pruhov
W nastaviteľné do 3,6 m
W z ocele, s červenými reflexnými pásmi
W spolu s 2 podpernými nožičkami
W výška: 1000 mm
W celková hmotnosť: 14 kg

198,Obj. č. 145-513-S0

166,Obj. č. 123-588-S0

352

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: dodávka zo skladu
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Oceľová zábrana k ochrane rizikovách oblastí
W
W
W
W
W
W

na ochranu napr. skladových alebo protipožiarnych priestorov
masívny oceľový roh (6 mm) chráni plochy
na vnútorné použitie
žlté plastové lakovanie
so skoseným rezom (45°) pre montáž na roh
pripevnenie na podlahu pomocou 5/7 univerzálnych hmoždiniek (10/100)
alebo 4 upevňovacích kotiev (12/120), dodávajú sa samostatne

Typ
Vonkajšie rozmery
Š x H x V (mm)
Obj. č.
Cena € / ks
Príslušenstvo

80-6

od 72,-

120-6

800 x 100 x 150 1200 x 100 x 150
233-423-S0

233-424-S0

72,-

99,-

Univerzálna hmoždinka
Upevňovacia kotva
(so skrutkou), 10/100, 1 ks (pre betónové podlahy) 12/120, 1 ks

Obj. č.
Cena € / ks

233-427-S0

233-428-S0

8,-

12,90

Nájazdovvá ochrana z PU
W zastavuje zdvíhacie vozíky, kontajnery a prepravné vozíky
W chráni stroje, skriňové rozvádzače, bezpečnostné zariadenia a iné pred
poškodením v dôsledku nájazdu
W pôsobí ako dištančný prvok pre nástenné zariadenia, skriňové
rozvádzače atď.
W nízke prevedenie, vďaka tomu chráni priestor a zároveň je prístupné
W pevná konštrukcia z vysoko zaťažovaného polyuretánu
W v žltej výstražnej farbe
W vrátane skrutkového materiálu pre montáž (vytláčacia malta alebo iné
bežné lepidlá nie sú súčasťou dodávky)
W na požiadanie sa dodáva aj v iných veľkostiach
W Ø 70 alebo 120 mm, celková výška: 125 alebo 175 mm
Typ
Vonkajší priemer [mm]
Vonkajšia šírka [mm]
Vonkajšia výška [mm]
Obj. č.
Cena € / ks

od 82,-

7-50

7-100

7-150

7-200

12-50

12-100

12-150

70

70

70

70

120

120

120

12-200
120

500

1000

1500

2000

500

1000

1500

2000

125

125

125

125

175

175

175

175

179-554-S0

179-555-S0

179-556-S0

179-557-S0

179-558-S0

179-559-S0

179-560-S0

179-561-S0

82,-

106,-

157,-

172,-

124,-

188,-

277,-

344,-

Nájazdové ochranné nárazníky z PU
W ochrana a bezpečnosť pre ľudí a pracovné prostredie
Týmito nájazdovými ochrannými zábranami
z polyuretánu (PU) chránite citlivé oblasti,
dvere, rampy, vysokozdvižné vozíky atď.
W tlmí nárazy
W možnosť viacnásobného použitia vďaka
opracovanej kovovej doske predvŕtaným
montážnym otvorom
W výstražný náter čierny/žltý

Typ

od 7,80
R1

R2

R4

R5

R6

R7

R8

Vonkajšia výška [mm]

55

60

115

120

70

70

34

34

Vonkajšia hĺbka [mm]

63

60

100

90

85

50

45

45

Vonkajšia šírka [mm]
Obj. č.
Cena € / ks

Poradenstvo: 032 743 04 67

R9

153

300

345

255

400

140

460

665

179-562-S0

179-563-S0

179-565-S0

179-566-S0

179-567-S0

179-568-S0

179-569-S0

179-570-S0

7,80

30,50

46,50

26,-

34,50

11,10

26,-

41,50

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: dodávka zo skladu
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Systémy ochrany pred nájazdom

Nájazdové ochranné prvky - chrániče stĺpov
WW jednoduché upevnenie pomocou zásuvného
systému
WW súprava sa skladá z 2 profilov
WW dobrá viditeľnosť
Voľne stojace piliere, podpery a stĺpiky
predstavujú riziko pre vnútropodnikovú
prepravu. Chráňte tieto časti pomocou
ochranných profilov DENIOS z kvalitného
plastu. Nárazy sú tlmené ochrannými
profilmi. Tak sa zvyšuje životnosť Vašich
vozidiel a zariadení. Ochranné profily
na stĺpy sú upevňované prostredníctvom
jednoduchého zásuvného systému. Ak je
potrebné chrániť piliere / stĺpy vo výške,
môžu byť jednotlivé prvky pospájané
navzájom do výšky.
WW dobrá nárazuvzdornosť aj pri nižších teplotách
WW s možnosťou montáže nad seba, vďaka čomu je
možné ochrániť aj vyššie oblasti piliera
WW ideálna ochrana pre piliere, podpery a stĺpiky,
ktoré sa nachádzajú v bezprostrednej blízkosti
dopravných trás
WW odolné voči UV
WW voliteľne k dispozícii v žltej alebo čiernej farbe

Ochranné profily na stĺpy môžu byť
postavené bez problémov na seba do
požadovanej výšky.

Viac skvelých ponúk v našom
internetovom obchode!
denios.shop/ponuka

1 súprava sa skladá z 2 protikusov

Voliteľne k dispozícii v žltej alebo
čiernej farbe

od 178,- / sada
Príklad použitia: ochranný profil na piliere.
Na foto príklad s 2 súpravami.

Typ

PILIER, 160

PILIER, 200

PILIER, 240

160 x 160

200 x 200

240 x 240

300 x 300

360 x 360 x 500

400 x 400 x 500

440 x 440 x 500

500 x 500 x 500

Obj. č. žltá verzia

180-163-S0

180-165-S0

180-167-S0

180-169-S0

Obj. č. látka/čierna verzia

180-164-S0

180-166-S0

180-168-S0

180-170-S0

178,-

187,-

196,-

213,-

Veľkosť piliera
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)

Cena € / BJ

354

Všetky položky s dopravou zdarma
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Nástenné a rohové ochranné
profily
WW dodávajú sa ako ochranné profily pre
steny, rohy alebo piliere
WW možnosť nekonečného vzájomného
spojenia profilov
WW 2 ks v súprave, vrátane montážneho
materiálu
WW dobrá nárazuvzdornosť aj pri nižších teplotách
WW ochranné profily z polyetylénu (PE) bránia
poškodeniam stien a slúžia na ochranu
dopravných komunikácií
WW tlmia sa nárazy spôsobované zdvíhacími
zariadeniami, čím sa minimalizujú aj možné
poškodenia zdvíhacích zariadení
WW odolné voči mnohým chemikáliám
WW voliteľne k dispozícii v žltej alebo čiernej farbe
Voliteľne k dispozícii v žltej alebo
čiernej farbe

od 44,50 / sada

Flexibilne použiteľné nástenné
a rohové ochranné prvky

50

125

250
250

500

Rohové ochranné profily
Práve v oblasti rohov často dochádza k poškodeniam
alebo dokonca aj k úrazom. V tomto prípade
ponúkajú rohové ochranné profily potrebnú ochranu.

Prevedenie

STENA 500, ÚZKY

STENA 1000, ÚZKY

STENA 500, ŠIROKÝ

STENA 1000, ŠIROKÝ

ROH 250, ÚZKY

ROH 500, ŠIROKÝ

Vonkajšie rozmery
Š x H x V (mm)

500 x 50 x 125

1000 x 50 x 125

500 x 50 x 250

1000 x 50 x 250

250 x 125 x 250

250 x 125 x 500

Obj. č. žltá verzia

180-151-S0

180-153-S0

180-155-S0

180-157-S0

180-159-S0

180-161-S0

Obj. č. látka/čierna verzia

180-152-S0

180-154-S0

180-156-S0

180-158-S0

180-160-S0

180-162-S0

44,50

82,-

63,-

86,-

48,-

57,50

Cena € / BJ

Poradenstvo: 032 743 04 67

Všetky položky s dopravou zdarma
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Ochrana plôch
WW ochranné prvky signalizujú prítomnosť zdrojov nebezpečenstva a zabraňujú úrazom
spôsobených zrážkou
WW jednoduché orezávanie ostrým nožom
WW vysoká pevnosť ≥ 9N/25 mm

Kvalitné ochranné prvky
WW ochrana osôb a majetku v mimoriadne
frekventovaných skladových a výrobných
priestoroch
WW odolné voči UV žiareniu, oderuvzdorné varovné
označenie výstražnou farbou (podľa ASR A 1.3),
žltá / čierna
WW z mimoriadne flexibilnej polyuretánovej peny
odolnej voči starnutiu
WW použitie na strojoch, vozidlách a cestách vo vnútri
a vonku
WW odolné voči teplotám v rozpätí -40 °C až 90 °C
WW možnosť montáže aj na zaoblených okrajoch
WW požiarna trieda UL 94
WW samolepiace celopenové prvky na ochranu väčších
plôch

od 21,50
Rôzne tvary pre každú oblasť použitia.

Alternatíva: s magnetom
(nie samolepiace, len dĺžka
1000 mm)

Ochrana plôch
Celopenové prvky na ochranu väčších plôch

32

40
20

40

40

Typ

50

C

CC

D

173-027-S0

173-026-S0

173-028-S0

24,50

23,-

32,50

Prevedenie

Samolepiaca verzia

Obj. č. 1000 mm
Cena € / BJ
Cena € / BJ od 5 BJ
Obj. č. 5000 mm

23,-

21,50

30,50

173-040-S0

173-039-S0

173-041-S0

117,-

98,-

124,-

CC

D

194-890-S0

194-889-S0

194-891-S0

32,50

26,50

35,-

Cena € / BJ
Typ

C

Prevedenie

Príklad použitia

Magnetická verzia

Obj. č. 1000 mm
Cena € / ks

(D 1000 mm: BJ = 1 kus
D 5000 mm: BJ = 1 kotúč)
20

37

20 (10)

50

40 (30)
80 (50)

Typ

R 30

R 50

OBLÚK 135

173-037-S0

173-038-S0

129-668-S0

42,-

52,-

57,50

39,90

48,50

54,50

Prevedenie
Obj. č. 1000 mm
Cena € / BJ
Cena € / BJ od 5 BJ
Obj. č. 5000 mm
Cena € / BJ

Ochrana plôch vo výrobe

60
100

Samolepiaca verzia

173-050-S0

–

–

194,-

–

–

R 50

OBLÚK 135

Údaje o rozmeroch v zátvorkách platia pre dĺžku (D) 5000 mm
Typ

R 30

Prevedenie

356

Magnetická verzia

Obj. č. 1000

194-896-S0

194-897-S0

194-888-S0

Cena € / ks

42,-

52,-

59,50

Všetky položky s dopravou zdarma
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Ochrana profilov a hrán

Bezpečné pracovné podmienky vďaka ochrane hrán

7

Jednoduchá a rýchla montáž

Ochrana profilov a hrán

Alternatíva: s magnetom
(nie samolepiace, len dĺžka
1000 mm)

pre ľahkú montáž na proﬁly alebo hrany

PRÍSLUŠENSTVO
Na optimálnu ochranu aj v oblastiach
rohov boli vyvinuté nasledujúce
rohové proﬁly (samolepiace).

10 (12)

10 (7)

50 (35)

40
20 (25)

20 (19)

40

30 (26)

40

Typ

A

60 (47)

AA

Prevedenie

E

H

Samolepiaca verzia

Obj. č. 1000 mm

173-034-S0

173-033-S0

173-035-S0

173-036-S0

Cena € / BJ

25,-

24,50

25,-

30,50

Cena € / BJ od 5 BJ

24,-

23,-

24,-

28,50

173-047-S0

173-046-S0

173-048-S0

173-049-S0

109,-

98,-

109,-

129,-

AA

E

H

Obj. č. 5000 mm
Cena € / BJ

od 10,70

Údaje o rozmeroch v zátvorkách platia pre dĺžku (D) 5000 mm
Typ

A

Prevedenie

Magnetická verzia

Obj. č. 1000 mm

194-893-S0

194-892-S0

194-894-S0

194-895-S0

26,-

25,-

26,-

35,-

Cena € / ks

Vonkajší roh, 3-ramenný,
Obj. č. 173-064-S0, € 11,90
40
8

20

8

40

Typ

B

20

30

25

40

Prevedenie
Obj. č. 1000 mm

8

20

BB

G

TRAPÉZA 40.80
129-666-S0

Verzia na nasunutie
173-031-S0

173-030-S0

173-032-S0

Cena € / BJ

25,-

24,50

24,50

32,-

Cena € / BJ od 5 BJ

24,-

23,-

23,-

30,50

173-044-S0

173-043-S0

173-045-S0

–

98,-

87,50

105,-

–

Obj. č. 5000 mm
Cena € / BJ

Poradenstvo: 032 743 04 67

Všetky položky s dopravou zdarma
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Navigačné systémy

WW flexibilný systém pruhov pre zabezpečenie komunikácií, skladovacích plôch, strojov, prechodov atď.

Vymedzovací stĺpik
typ K 400

Blokovací a navigačný
systém Basic

WW na použitie vo vnútorných a vonkajších priestoroch
WW stĺpiky z hliníka s zabudovanými automaticky
navinovacími pásmi (max. 3000 mm dlhé)
WW každý stĺpik sa dá umiestniť samostatne a disponuje 3
úchytkami pásov
WW pevná plastová noha môže byť naplnená pieskom alebo
štrkom, alternatívne je možné dodanie s zabudovaným
ukotvením na podlahu
WW celková hmotnosť: 3 kg (nenaplnené), 13 kg (naplnené)
WW výška: 985 mm, šírka pruhu 50 mm
WW podstavec Ø: 330 mm, stĺpik Ø 60 mm
WW farba stĺpika červená alebo žltá

WW funkčný a stabilný systém blokovania a usmerňovania z plastu
WW plastová noha s možnosťou plnenia pieskom, štrkom atď.
WW rýchla montáž a demontáž
WW kompaktné skladovanie: horný diel ľahko oddeliteľný od spodnej opory
WW kontrolované navíjanie samonavíjacích pásov
WW použiteľné vnútri a vonku
WW rozmery: výška 950 mm, dĺžka pásu 3 m, šírka pásu 50 mm, Ø spodnej
opory 360 mm, Ø stĺpika s pásom 50 mm
WW hmotnosť len 1,8 kg (cca. 9 kg naplnené)

82,50

132,Obj. č. 157-647-S0

Farba
popruhu
Farba stĺpika
Obj. č.
Cena € / ks

žltá/čierna
verzia
žltá verzia

červená/biela
verzia

žltá verzia

látka/červená
verzia

žltá verzia látka/červená verzia látka/červená verzia

157-645-S0

157-646-S0

157-647-S0

157-648-S0

166,-

166,-

132,-

132,-

Farba popruhu
Farba stĺpika
Obj. č.
Cena € / ks

Stenová kazeta typ WK 230

Spojovač pásov

WW ideálne riešenie pre blokovanie bez stĺpikov

spája 2 pásy, čím sa
dosahuje celková dĺžka 6 m

WW pripravená stenová kazeta na jednoduchú montáž na stenu,
vrátane upevňovacieho materiálu
WW má 3 m pás, šírka pásu 50 mm

červená/biela verzia

žltá/čierna verzia

červená/biela verzia

žltá/čierna verzia

240-911-S0

240-910-S0

82,50

82,50

Konzola na
stenu pre pásy zo
stenovej kazety
alebo od stĺpika

Typ WK 230 s čierno žltým pruhom

119,Obj. č. 157-639-S0
Farba

žltá/čierna
verzia

Obj. č.

157-639-S0

157-640-S0

157-641-S0

157-642-S0

119,-

119,-

119,-

119,-

Cena € / ks

358

červená/ čierna/červená/
biela verzia
čierna verzia

čierna/strieborná/
čierna verzia

Všetky položky s dopravou zdarma

12,70

15,10

Obj. č. 157-643-S0

Obj. č. 157-873-S0

Dodacia lehota: dodávka zo skladu

www.denios.sk

Navigačné systémy
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Systém navigácie osôb Traffico
W
W
W
W
W
W
W
W
W

opticky nápadné navigačné systémy pre pohyb osôb
podporuje navigáciu osôb a vynedzuje uzavreté oblasti
každý stĺpik je samostatne umiestniteľný dľa potreby a disponuje 3 úchytkami pre pásy
vysokokvalitné spracovanie, zaťažiteľný navíjací mechanizmus
použiteľné vnútri aj vonku
k dispozícii rôzne farby stĺpikov a pásov
šírky pásov 50 alebo 100 mm, max. dĺžka až 9 m
špeciálne farby na vyžiadanie
vysoká stabilita

PROFI ODPORUČENIE
9m

od 128,-

Príklad použitia vymedzovacieho stĺpika s integrovanou
samonavíjacou páskou typ 8.5

W
W
W
W

W šírka pásky: 100 mm
W dĺžka pásky: 3,80 m
W výška 1000 mm, priemer spodnej opory 410 mm,
stĺpiky a spodné opory sú oddeliteľné
W spodná opora recyklovateľný materiál, 100%
recyklovateľné
W plastové stĺpiky

šírka pásky: 50 mm
dĺžka pásky: 9 m
kovový stĺpik a spodná opora, čierne
výška 1000 mm, priemer spodnej opory 350 mm

Typ

8.5

Farba popruhu
Farba stĺpika

8.5

Typ

žltá/čierna verzia červená/biela verzia
látka/čierna verzia

látka/čierna verzia

241-380-S0

241-382-S0

246,-

246,-

Obj. č.
Cena € / ks

2.6

Farba popruhu

2.6

žltá/čierna verzia červená/biela verzia

Farba stĺpika

žltá verzia látka/červená verzia

Obj. č.
Cena € / ks

241-383-S0

241-384-S0

128,-

128,-

ideálne pre veľkoplošné
zahranenie

PRÍSLUŠENSTVO
W
W
W
W
W

W Nástenná úchytka pre šírku pruhu 50 mm,
Obj. č. 241-397-S0, € 11,10

šírka pása: 100 mm
dĺžka pása: 3,80
výška 1000 mm, priemer spodnej opory 350 mm
spodná opora zo zliatiny, s čiernym plastovým vekom
plastové stĺpiky

W Nástenná úchytka pre šírku pruhu 100 mm,
Obj. č. 241-398-S0, € 17,20
W DIN A4 veľkoformátový štítok s údajmi,
použiteľné pre typy 2.6 a 2.9,
Obj. č. 241-399-S0, € 75,W DIN A4 veľkoformátový štítok s
údajmi, použiteľné pre typ 8.5,
Obj. č. 241-400-S0, € 104,-

Pre typ 2.9 dodateľné farby pásov
Typ
Farba popruhu
Farba stĺpika
Obj. č.

2.9
žltá/čierna verzia

2.9

2.9

čierna/červená
červená/biela verzia
verzia

žltá verzia látka/červená verzia

2.9

2.9

žltá/čierna verzia

čierna/červená
verzia

2.9

2.9

2.9

látka/čierna verzia látka/červená verzia

látka/modrá verzia

látka/čierna verzia

látka/čierna verzia

látka/čierna verzia

látka/čierna verzia

látka/čierna verzia

látka/čierna verzia

241-386-S0

241-963-S0

241-387-S0

241-389-S0

241-396-S0

241-390-S0

241-391-S0

241-394-S0

146,-

146,-

146,-

146,-

146,-

146,-

146,-

146,-

Cena € / ks

Poradenstvo: 032 743 04 67

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: 2 týždne

359
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Káblové mosty

Káblové mostíky š 885 mm, na 3 káble, zaťažiteľné až do 12 ton
WW pre nákladné vozidlá a vysokozdvižné vozíky
WW odporúčaná rýchlosť prejazdu: 5 km/h
WW vysoko zaťažiteľný vďaka špeciálnej tvrdej zmesi gumy
(recyklovateľná guma)
WW nápadný vzhľad vďaka žltému veku z vysoko kvalitného plastu s
protišmykovým povrchom
WW 3 káblové šachty (Š x V): 2 kanály 68 x 50 mm, 1 kanál 55 x 50 mm
WW prejazdová výška 75 mm
WW možnosť umiestnenia napevno, pomocou hmoždiniek
WW bezpečný a bezproblémový prejazd cez káble, hadice a pod.
WW možnosť až nekonečnej dĺžky, šírka 885 mm
Typ

12

12 WL

12 WR

EZ

EN

885 x 600 x 75

500 x 600 x 75

500 x 600 x 75

283 x 600 x 75

283 x 600 x 75

káblové mostíky,na 3 káble, typ 12

spojovací diel vľavo

spojovací diel vpravo

koncový diel čap

koncový diel drážka

248-348-S0

248-349-S0

248-350-S0

248-351-S0

248-352-S0

114,-

69,50

69,50

19,60

19,60

Vonkajšie rozmery
Š x H x V (mm)
Prevedenie
Obj. č.
Cena € / ks

Nájazdová rampa Bordstein, čierna so
žltými reflexnými prvkami

Káblový mostík k navíjaniu, 10 m,
otvor na kábel Ø 20 mm

WW rampa Bordstein z pevnej gumy
WW bezbariérový prístup

WW priestorovo úspoerné
WW pre prevádzky s nákladnými vozidlami alebo
so zdvižnými vozíkmi.
WW optimálna bezpečnosť vďaka
žltým reflexným pruhom a
profilovanému protišmykovému
povrchu, dažďová voda môže
odtiecť cez bočné výrezy na
spodnej strane
WW zaťaženie až 40 ton

Typ
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)
Obj. č.

100

150

600 x 300 x 100

600 x 360 x 150

248-346-S0

248-347-S0

64,-

98,50

Cena € / ks

WW odporúčaná rýchlosť prejazdu: 5 km/h
WW prejazdová výška iba 30 mm, dĺžka 10.000 mm,
hĺbka 100 mm
WW flexibilná, pevná zmes z gumy s profilovaným
povrchom pre ľahký prejazd
WW bezpečný a bezproblémový prejazd cez
káble, hadice a pod.
Typ
Obj. č.

WW 3 otvory na káble, 2 x 20 mm
a 1 x 45 mm
WW recyklovateľná guma, na spodnej
strane protišmyková guma,
priľnavý povrch
WW do prevádzky s nákladnými
vozidlami alebo zdvižnými
vozíkami. Vhodné pre chvíľkové
veľké zaťaženie
WW odporúčaná rýchlosť prejazdu:
5 km/h

WW zo špeciálnej, vulkanickej zmesi tvrdej gumy
(recyklovateľnej gumy)
WW možnosť až nekonečnej dĺžky, šírka: 900 mm
WW 5 káblových kanálov (Š x V): 36 x 34 mm
WW vr. ochranného veka a rukoväte
WW vhodné pre prevádzky s osobnými
a nákladnými vozidlami
WW odporúčaná rýchlošť prejazdu: 5 km/h

Typ
Typ

8
900 x 590 x 50
248-353-S0

Cena € / ks

360

248-354-S0

Cena € / ks

148,-

WW bezpečný a bezproblémový prejazd cez káble,
hadice a pod.

WW bezpečný a bezproblémový prejazd cez káble,
hadice a pod.

Obj. č.

10000 x 100 x 30

Malé káblové mostíky , na 3 káble

Káblový mostík na 5 káblov,
zaťaženie až 8 ton

Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)

10

Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)

107,-

Všetky položky s dopravou zdarma

Farba
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)
Obj. č.
Cena € / ks

Dodacia lehota: dodávka zo skladu

INOVÁCIA

70,50
Obj. č. 248-345-S0

S3

G3

látka/čierna verzia

žltá verzia

1200 x 210 x 65

1200 x 210 x 65

248-345-S0

248-344-S0

70,50

79,-

www.denios.sk

Dopravná bezpečnosť
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Spomaľovací prah
WW vyššia bezpečnosť vo Vašom areáli
WW prejazdné osobným vozidlom, nákladným
automobilom alebo vysokozdvižnými vozíkmi
Spomaľovacie prahy sa dodávajú v 2
konštrukčných výškach - dľa maximálnu
rýchlosť prejazdu (pozri tabuľku).
WW konštrukcia s dlhou životnosťou zo
špeciálnej zmesi plastu a gumy
WW bočné zaoblené ukončovacie prvky chránia
chodcov a cyklistov
WW 10 zaisťovacích mechanizmov voliteľne ako
príslušenstvo

Spomaľovací prah, žlto-čierny k dispozícii
v 2 rôznych veľkostiach.

m)
0m
(42 mm
470

mm)
(215 m
230 m

PRÍSLUŠENSTVO
10 zaisťovacích mechanizmov,
na jeden stredový kus sú
potrebné 4,
na jeden koncový kus 2
mechanizmy

m

500 m
m

Popis položky

do 10 km/h

do 10 km/h

do 20 km/h

do 20 km/h

Typ

Stredný diel

Koncový diel

Stredný diel

Koncový diel

500 x 470 x 75

230 x 470 x 75

500 x 420 x 50

215 x 420 x 50

15

5

8

3

Obj. č. žltá verzia

165-397-S0

165-400-S0

165-402-S0

165-404-S0

Obj. č. látka/čierna verzia

165-398-S0

165-401-S0

165-403-S0

165-405-S0

90,50

83,-

72,50

63,50

Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)

82,-

Rozmery pre výšku 75 mm, hodnoty v
zátvorke pre výšku 50 mm.

500 m

Hmotnosť [kg]

Obj. č.
165-406-S0

Cena € / ks

Prejazdový mostík
WW bezpečný prejazd ponad hadice a káble
WW ochrana vedení a hadíc pred poškodením
WW stabilné vyhotovenie zo špeciálnej plnej gumy,
odolný proti roztrhnutiu a porušeniu
WW postranne umiestnené upevňovacie prvky
umožňujú vytvorenie kombinácií hadicových
mostov na väčšej ploche

od 99,Poradenstvo: 032 743 04 67

Na hadice/trubky do

priemer 120 mm

Priemer 75 mm

Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)

290 x 1010 x 135

300 x 855 x 85

Hmotnosť [kg]
Obj. č.
Cena € / ks

Všetky položky s dopravou zdarma

22

12

165-395-S0

236-878-S0

215,-

99,-

Dodacia lehota: dodávka zo skladu

361
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Dopravné zrkadlá

Okrúhle zrkadlo s
magnetickým držiakom

WW možnosť použitia na sledovanie a kontrolu nebezpečných miest

Priemyselné zrkadlo

od 177,Typ
Vlastnosti zrkadla
Vonkajšie rozmery Š x V [mm]
Pozorovacia vzdialenosť [m]
Obj. č.
Cena € / ks

WW okrúhle zrkadlo z akrylového skla, so
silným držiakom
WW určené na upevnenie k rovným plochým
oceľovým povrchom
WW opticky výborne sprostredkovanie obrazu
WW širokouhlé zobrazenie pre kontrolu
väčších priestorov
WW vrátane držiaka tvaru S (200 mm) pre
individuálne nastaviteľný uhol pohľadu

WW na sledovanie stavu a kontrolu
nebezpečných miest
WW ideálne pre výrobné dielne a skladové
priestory
WW z nárazuvzdorného akrylového skla s veľmi
dobrým odrazom
WW žltý plastový rám s čiernymi výstražnými
pruhmi v zmysle ASR A 1.3 (DIN 4844)
WW pripravené na montáž (držiak je súčasťou
rámu, príchytka 76)
WW na použitie vo vnútorných a chránených
vonkajších priestoroch

G1

G2

G3

rohová verzia

rohová verzia

rohová verzia

600 x 400

800 x 600

1000 x 800

5

10

15

165-536-S0

165-537-S0

165-538-S0

177,-

267,-

396,-

PRÍSLUŠENSTVO

Nástenná konzola

WW zrkadlo môže byť voliteľne namontované na šírku alebo na výšku
WW rozmery (Š x H x V mm): 76 x 270 x 190

Držiak na zrkadlo z
ABS plastu. Vďaka tomu
je možné používanie vo
vnútorných a pred vetrom
chránených vonkajších priestoroch.
Typ

300

450

600

Vonkajší priemer
[mm]

300

450

600

3

5

7

207-516-S0 207-517-S0

240-908-S0

Pozorovacia vzdialenosť [m]
Obj. č.

Obj. č. 165-541-S0, € 72,-

Cena € / ks

83,-

89,50

127,-

Kontrolné zrkadlo
WW zaoblená zrkadlová plocha
WW nárazuvzdorné, ponúka ochranu pred
poškodeniami
WW obzvlášť dobré pôsobenie pri zhoršených
svetelných podmienkach
WW vrátane držiaka, obal má priemer 76 mm

WW povrch zrkadla z bezpečnostného skla
SEKURIT
WW výborná optická kvalita zrkadla
WW odolné voči agresívnym vplyvom okolia
WW reflexný červeno biely okraj
WW pre interiér a exteriér

Typ

NOVINKA

Vonkajšie rozmery Š x V [mm]

od 199,-

od 74,50

S4

S6

S8

600 x 400

800 x 600

1000 x 800

min. odstup pozorovania [m]
Obj. č.
Cena € / ks

5

10

15

240-905-S0

240-906-S0

240-907-S0

199,-

258,-

358,-

Kontrolné a inšpekčné zrkadlo

WW nárázuvzdorné a ľahké

WW silný širokouhlý efekt: odporúča sa v prípade krátkych
pozorovacích vzdialeností a pri stredne veľkej až veľkej
oblasti pozorovania
WW inšpekčné a kontrolné zrkadlo z akrylového skla
WW do interiéru

WW ideálne sa hodí pre priestory s intentzívnym
pohybom osôb
WW vzdialenosť od steny cca. 250 mm, pri voliteľne
dodávanom predlžovacom ramene cca. 550 mm
WW vrátane držiaka, upevnenie na rovných povrchoch

Na požiadanie sa dodáva
aj s predĺženou nástennou
konzolou, cca. 550 mm
Obj. č. 207-515-S0, € 22,50

Typ

400

500

600

800

Vonkajší priemer [mm]

400

500

600

800

3

5

7

11

207-508-S0

207-509-S0

207-510-S0

207-512-S0

74,50

98,50

119,-

169,-

Pozorovacia vzdialenosť [m]
Obj. č.
Cena € / ks

Kontrolné zrkadlo môže byť pomocou dodaného držadla pripevnené na akúkoľvek plochu (stenu,trám). Zrkadlo môže byť jednoducho nastavené do požadovaného uhla.

362

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: dodávka zo skladu

www.denios.sk

Dopravné zrkadlá

Dopravné zrkadlo
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Panoramatické zrkadlo na
použitie vo vnútorných i
vonkajších priestoroch

WW dopravné zrkadlo , akrylové sklo,
najvyššia kvalita

WW zrkadlo z akrylového skla
WW možnosť použitia na sledovanie a kontrolu
nebezpečných miest
WW ideálne na sledovanie prístupových
priestorov
WW vrátane upevnenia na tyč Ø 76 mm

Typ
Vonkajšie rozmery Š x V [mm]

od 223,Typ
Vonkajšie rozmery
Š x V [mm]

VS 1

VS 2

VS 3

600 x 400

800 x 600

1000 x 800

min. odstup
pozorovania [m]
Obj. č.

5

10

15

129-681-S0 129-682-S0 129-683-S0

Cena € / ks

223,-

329,-

Obj. č.

422,-

Typ
Pozorovacia vzdialenosť [m]
Obj. č.
Cena € / ks

Hemisférické zrkadlá

PRÍSLUŠENSTVO

WW ideálne riešenie pre zabezpečenie dopravných
komunikácií s pohybom vysokozdvižných vozíkov
v interiéri
WW bezpečnostné zrkadlo z akrylového skla

WW Reťazová súprava
pre typ PS 360, na
zavesenie zrkadla
do 4 m

8
129-680-S0

163,-

237,-

PRÍSLUŠENSTVO
Tyč, žiarovo pozinkovaná, pre
zrkadlo typu SE a VS, výška
3000 mm, Ø 76 mm
Obj. č. 129-669-S0, € 98,Tyč, žiarovo pozinkovaná,
pre zrkadlo typu SE a VS,
výška 4000 mm, Ø 76 mm

od 69,50
Vonkajší priemer [mm]

5
129-678-S0

Cena € / ks

WW možnosť použitia na
sledovanie a kontrolu
nebezpečných miest
WW ideálne na sledovanie
prístupových priestorov
WW okrúhle zrkadlo z
nárazuvzdorného
akrylového skla
WW so stenovým držiakom
(250 mm)

Dopravné zrkadlo typu VS

SE 800
800 x 600

min. odstup pozorovania [m]

od 163,-

WW pre interiér a exteriér
WW so zaoblenou zrkadlovou plochou
WW teleso je odolné voči poveternostným
vplyvom a pôsobeniu UV žiarenia
WW štandardne pre upevnenie m na tyč
(Ø 76 mm)
WW možnosť použitia na sledovanie stavu a
kontrolu nebezpečných miest

SE 600
600 x 400

Obj. č. 129-670-S0, € 124,SR 400

SR 600

SR 800

400

600

800

3

7

11

129-673-S0

129-675-S0

129-677-S0

69,50

127,-

169,-

Nástenná konzola pre zrkadlo
typu SE a VS, vzdialenosť od
steny cca. 500 mm,
Obj. č. 129-671-S0, € 75,50

Obj. č. 129-684-S0,
€ 18,20

od 164,Hemisférické zrkadlo typu PS 360 pre montáž na strop
(voliteľne k dispozícii reťazová sada ako príslušenstvo)
Typ
Verzia
Vlastnosti zrkadla
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)
Vonkajší priemer [mm]

od 105,Poradenstvo: 032 743 04 67

min. odstup pozorovania [m]
Obj. č.
Cena € / ks

PS 180-6

PS 180-9

PS 360-6

PS 360-9

PS 360-13

Montáž na stenu

Montáž na stenu

Montáž na strop

Montáž na strop

Montáž na strop

Parabolické
zrkadlo, 180°

Parabolické
zrkadlo, 180°

Parabolické
zrkadlo, 360°

Parabolické
zrkadlo, 360°

Parabolické
zrkadlo, 360°

600 x 240 x 320

900 x 250 x 450

–

–

–

–

–

600

900

1250

5

7

3

5

8

129-685-S0

129-688-S0

129-689-S0

129-690-S0

129-692-S0

105,-

133,-

164,-

223,-

405,-

Všetky položky s dopravou zdarma     Dodacia lehota: dodávka zo skladu
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Uzatváracie a blokovacie systémy

Ochrana vybavenia podniku, dľa prepisov
Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť pracovné prostriedky tak, aby pri ich používaní nebolo ohrozené zdravie a bezpečnosť zamestnancov.
WW bezpečnosť počas servisu, čistenia alebo údržby
WW prevencia pred ohrozením majetku a osôb
WW jasné, zreteľné upozornenie na prekážku

zabezpečenie ventilov
WW vhodný na ručné kolieska s priemerom od 25 do 320 mm
WW polyprophylén s dlhou životnosťou
WW odolnosť voči teplotným výkyvom, od -40° do 150 °C
WW je možné dodať v 5 veľkostiach a 4 farbách
WW blokovací systém pre prechodvé ventily
WW vhodný pre zámky s priemerom oblúka max. 6,5 mm a
dĺžky min. 38 mm

od 24,- / ks
priemer 25-64 mm

priemer 64-127 mm

priemer 127-165 mm

priemer 165-254 mm

Obj. č. látka/červená verzia

Typ

209-715-S0

209-716-S0

209-717-S0

209-718-S0

priemer 254-320 mm
209-719-S0

Obj. č. žltá verzia

209-720-S0

209-721-S0

209-722-S0

209-723-S0

209-724-S0

Obj. č. zelená verzia

209-725-S0

209-726-S0

209-727-S0

209-728-S0

209-729-S0

Obj. č. látka/modrá verzia

209-730-S0

209-731-S0

209-732-S0

209-733-S0

209-734-S0

24,-

34,-

48,-

56,50

128,-

Cena € / ks

86,50
Obj. č. 209-714-S0

Variabilný blokovací systém pre
prechodové ventily
WW vhodný pre ventily s priemerom od 25 do 165 mm
WW polyprophylén s dlhou životnosťou
WW odolnosť voči teplotným výkyvom, od -20° do +80 °C
WW vhodný pre zámky s priemerom oblúka max. 7 mm a dĺžky min. 20 mm

Univerzálny blokovací systém

od 80,50

WW k uzamknutiu ventilov, odpojovačov a pod.
WW uzamknutie viac bodov pomocou jedného zariadenia
WW jednoduché utiahnutie lanka pomocou praktického ručného upínacieho
zariadenia
WW rukoväť s pevného, odolného nylónu, odolného voči korózii a chemikáliám
WW dĺžka kábla 2,44 m
WW pre zámky s priemerom oblúka max. 7 mm a dĺžky min. 20 mm

Typ

s nylónovým lankom, nevodivý

veria: s oceľovým lankom, vinyl

209-735-S0

209-736-S0

91,50

80,50

Obj. č.
Cena € / ks

364

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: dodávka zo skladu

www.denios.sk

Uzatváracie a blokovacie systémy
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Univerzálne uzatváracie ventily - zariadenie pre najrôznejšie použitie
WW ideální k uzavření kulového kohoutu a škrtícího ventilu
WW individuálne nastaviteľné háky vhodné na uzavreté potrubné objímky
WW k uzamknutiu otvorených a uzatvorených ventilov
WW vyhotovenie: malý uzatvárací ventil (max. šírka páky 25 mm)
WW vhodný pre zámky s priemerom oblúka max. 9 mm a dĺžky min. 20 mm

Uzavretie škrtiacich ventilov s univerzálnym
blokovacím uzáverom: Háčik sa namontuje na
rukoväť škrtiaceho ventilu. Poloha ventilu sa
už nedá zmeniť.

Typ
Obj. č.

Udáva nový trend v oblasti blokovacej techniky. Môže byť
použitý pre rôzne druhy a veľkosti ventilov.

So zariadením na zablokovanie, ktoré sa predáva
samostatne, sa môže zariadenie použiť aj na
uzavretie guľových ventilov.

Malý blokovací systém: hrúbka
páčky 19 mm, veľký blokovací
systém: hrúbka páčky 32 mm.

malý blokovací ventil

malá blokovacia tyč

velký blokovací ventil

velká blokovacia tyč

209-708-S0

209-710-S0

209-709-S0

209-711-S0

86,50

37,50

92,-

46,50

Cena € / ks

max. šírka páky (šírka páky guľového kohúta alebo madla škrtiaceho ventilu) max 41 mm

Bezpečnostný systém pre zástrčky

Bezpečnostný systém pre zástrčky

WW priestor pre elektrické zástrčky s
priemerom až 89 mm a dĺžkou 127 mm
WW vhodný i pre prípojku so vzduchom
WW vyrobené z polystyrolu
WW pre zámky s priemerom oblúka
max. 7 mm a dĺžky min. 20 mm

WW jednoduché použitie
WW opatrenie pred nepovolaným prístupom
WW vhodný pre zámky s priemerom
oblúka max. 7 mm a
dĺžky min. 20 mm

44,50

Typ

Bezpečnostný systém pre zástrčku
WW efektívna ochrana všetkých priemyselných zástrčkových spojení
WW vhodný pre zámky s priemerom oblúka max. 7 mm a dĺžky min. 20 mm
WW malý uzáver: pre zástrčkové spojenie, max. Ø 70 mm, max. dĺžka 120 mm,
kábel max. Ø 25 mm
WW veľký uzáver: pre zástrčkové spojenia,
max. Ø 100 mm, max. dĺžka 250 mm,
kábel max. Ø 35 mm

kábel s max. Ø 25 mm

kábel s max. Ø 35 mm

209-742-S0

209-743-S0

43,50

60,50

Cena € / ks

Poradenstvo: 032 743 04 67

209-751-S0

14,30

18,80

Viacúčelový blokovací
systém
WW k zavesniu až 6 zámkov, viacnásobná
ochrana
WW v nekorodujúcej ocele
WW vhodný pre zámky s priemerom oblúka
max. 9,5 mm a dĺžky min. 20 mm

Typ
Obj. č.

kábel s max. Ø 22 mm

209-741-S0

Cena € / ks

Obj. č. 209-739-S0

Typ

max. priemerkabelu: 10 mm

Obj. č.

Farba 1
Obj. č.

priemer oblúka:
25 mm

priemer oblúka:
38 mm

látka/červená verzia látka/červená verzia

priemer oblúka: priemer oblúka:
25 mm
38 mm
žltá verzia

žltá verzia

209-698-S0

209-699-S0

209-700-S0

209-701-S0

15,80

17,10

15,80

17,10

Cena € / ks

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: 1 - 2 týždne

365
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Neiskrivé náradie

W neiskrivé náradie zo špeciálneho bronzu
pre použitie v zónach s nebezpečenstvom výbuchu, dľa ATEX 1999/92/EC

PRE BEZPEČNÚ PRÁCU
V OBLASTIACH S
NEBEZPEČENSTVOM VÝBUCHU!

Sudový kľúč univerzálny, neiskrivý
W zo špeciálneho bronzu
W pieskovaný povrch
W pre 22 rôznych sudových uzáverov
Dĺžka [mm]
380

Obj. č.

Cena € / ks

250-295-S0

99,-

Dvojité kľúče zo špeciálneho bronzu, neiskrivé
W dľa DIN 3110
Otvor kľúča

Dĺžka [mm]

Obj. č.

6 x 7 mm

125

250-297-S0

Cena € / ks
29,-

8 x 9 mm

125

250-298-S0

29,50
31,50

10 x 11 mm

140

250-310-S0

12 x 13 mm

160

250-311-S0

32,-

16 x 17 mm

200

250-312-S0

35,50
40,50

17 x 19 mm

225

250-313-S0

20 x 22 mm

240

250-314-S0

48,-

24 x 27 mm

270

250-315-S0

56,50

30 x 32 mm

300

250-316-S0

72,-

12-dielna sada dvojitých kľúčov, neiskrivé
W otvory kľúčov: 1 x: 6x7/8x9/10x11/12x13/14x15/16x17/18x19/
20x22/21x23/24x27/25x28/30x32 mm
Otvor kľúča
6-32 mm

Obj. č.

Cena € / sada

250-296-S0

399,-

Kombinačky z materiálu meď-beryllium (CuBe), neiskrivé
W náradie z materiálu meď -beryllium (CuBe) je nemagnetické
Dĺžka [mm]
200

Obj. č.

Cena € / ks

250-374-S0

115,-

Sika kliešte z materiálu meď-beryllium (CuBe),
neiskrivé
Otvor kľúča

Dĺžka [mm]

Obj. č.

Cena € / ks

max. 30 mm

250

250-376-S0

142,-

Kliešte z materiálu meď-beryllium (CuBe), neiskrivé
Otvor kľúča

366

Dĺžka [mm]

Obj. č.

Cena € / ks

max. 1.1/2"

430

250-368-S0

707,-

max. 2"

540

250-369-S0

782,-

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: dodávka zo skladu

www.denios.sk

Neiskrivé náradie

WW schválené pre použitie v zóne 1, 21
WW náradie, ktoré je odolné voči korózii i voči slanej vode

7

Celú ponuku neiskrivého náradia, vhodného do prostredia s
nebezpečenstvom výbuchu nájdete v našom online shope, v
ponuke sú rôzne veľkosti a typy!
denios.shop/sk-online

Box s náradím 1/4", z materiálu
meď-beryllium (CuBe), neiskrivé
WW 16-dielna sada:
plastové boxy s penovou vložkou, v každom boxe 1x račňa
predĺženie 100 mm, sada zástrčných kľúčov 4/4,5/5/5,5/6/7/8/9/1
0/11/12/13/14 mm
WW náradie z materiálu meď -beryllium (CuBe) je nemagnetické

Box s náradím 1/2", z materiálu
meď-beryllium (CuBe), neiskrivé
WW 27-dielná sada: plastové boxy s penovou vložkou, v každom boxe 1x račňa,
predĺženie 250 mm, rukoväť 380 mm, sada nástrčných kľúčov
10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/32 mm
Typ

Otvor kľúča

Obj. č.

Box na gola sadu 1/4"

4-14 mm

250-345-S0

Cena € / sada
828,-

Box na gola sadu 1/2"

10-32 mm

250-346-S0

1.915,-

Dielenský skrutkovač, neiskrivý
WW krížový skrutkovač s drážkou z materiálu meď-beryllium (CuBe) v rôynzch veľkostiach

Čepeľ

Dĺžka [mm]

Obj. č. Skrutkovač s drážkou

Cena € / ks

Dĺžka [mm]

Obj. č. Krížový skrutkovač s drážkou

Cena € / ks

4,5 mm

100

250-357-S0

24,50

Veľkosť
PH1

80

250-361-S0

24,50

6 mm

150

250-358-S0

35,50

PH2

100

250-362-S0

31,50

8 mm

150

250-359-S0

41,50

PH3

150

250-363-S0

56,50

10 mm

200

250-360-S0

65,-

Zámočnícke kladivo zo špeciálneho
bronzu, neiskrivé
WW dľa DIN 1041
WW s násadou

Kováčske kladivo zo špeciálneho bronzu,
neiskrivé
WW dľa DIN 1042
WW s násadou
Typ
Zámočnícke kladivo
Perlík

Hmotnosť [g]

Obj. č.

Cena € / ks

500

250-379-S0

67,-

1000

250-380-S0

99,-

3000

250-381-S0

184,-

5000

250-382-S0

224,-

Poradenstvo: 032 743 04 67

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: dodávka zo skladu

367
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Bezpečné čistenie s FALCON
postrekovacími a vlhčiacimi kanvicami
Pozri stranu

374

bio.x - Čistenie
dielov bez použitia
rozpúšťadla
Od strany

370
Čistiace utierky
Pozri stranu

Magnetické metly
Pozri stranu

381

NOVINKA

383

Udržujte poriadok
Poriadok a čistota znamenajú bezpečnosť. Preto náš sortiment zahŕňa mnoho inovácií v oblasti čistenia,
bezpečného zberu odpadu a zákonnej likvidácie.

368

Čistenie, zber a likvidácia
zodpovedajúce životnému prostrediu

370

Biologické čistenie dielov bio.x

374

Vlhčiace a postrekovacie kanvice

378

Čistiace handry

382

Magnetické zberné prístroje na kovové zvyšky

384

Vysávače kvapalín, zberače oleja a bezpečnostné
vysávače

Odpadkový kôš Oily
Waste Cans
Pozri stranu

389

NOVINKA

FALCON PE vlhčiace kanvice
Pozri stranu

376

369
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Čistenie dielov bez rozpúšťadiel

Ekologické čistenie dielov pomocou bio.x

VOC Čistiaci prostriedok bio.x
FREI

W bio čistiaci prostriedok ako roztok pripravený na okamžité
použitie, na odstránenie olejov, tukov, chladiacich
prostriedkov atď. z kovových dielov
W prirodzené postupy čistenia na biologickej báze
W nespadá pod nariadenie o rozpúšťadlách
W nevytvára žiadne prchavé organické zlúčeniny (bez VOC)
W nepodlieha predpisom o rozpúšťadlách
W oleje a tuky sa odbúravajú vďaka pôsobeniu špeciálnych
mikroorganizmov, tým sa garantuje dlhá doba využitia pri
rovnako vysokom čistiacom výkone
W svieža jablková vôňa

Biologické čistidlo je vhodné na všetky bežné kovy (i hliník a mosadz), plasty,
lakované a zinkované povrchy. Odstrané oleje, ľahké tuky, chladiace mazivá,
prostriedky proti korózii, uvoľnené častice a mnoho ďalších nečistôt.
Prírodné mikroorganizmy odbúravajú oleje a mazivá a predlžujú tak životnosť
čistiacej kvapaliny.
bio.x čistidlá sú bez rozpúšťadiel, pH neutrálne, ekologické a šetrné k pokožke.
Táto inovatívna čistiaca séria s prírodnými mikroorganizmami je ideálna k použitiu s
v praxi osvedčenými bio.x umývacími stolmi.
Vyberte si vhodné bio.x čistidlo!

20-litrový kanister
W pracovná teplota: 41 - 43 °C
W vhodný do potravinárského priemyslu

Súprava na prvé
naplnenie 5 x
20-litrové kanistre,
Obj. č. 130-030-S0,
€ 582,-

od 5,41 / liter

Bio čistidlo ako roztok pripravený na použitie,
Obj. č. 130-032-S0, € 146,-

Bio čistidlo pre bio.x
W prirodzené čistenie na biologickej báze
W bio čistiaci prostriedok ako koncentrát (na
riedenie vodou v pomere 1:4) na odstránenie
olejov, tukov, chladiacich prostriedkov atď. z
kovových dielov
W oleje a tuky sa odbúravajú vďaka pôsobeniu
špeciálnych mikroorganizmov, týmto sa
garantuje dlhá doba použitia pri rovnako
vysokom čistiacom výkone
W nevytvára žiadne prchavé
organické zlúčeniny
(bez VOC)
W ideálne sa hodí ako
súprava pre prvú náplň
čistiacich stolov bio.x

Bio čistidlo pre bio.x
Bio čistidlo ako
koncentrát na zmiešanie
s vodou v pomere 1:4,
Obj. č. 183-543-S0, € 82,-

Bio čistidlo ako koncentrát na zmiešanie s
vodou v pomere 1:4, Obj. č. 187-606-S0, € 372,-

370

Bio čistidlo ako roztok pripravený na použitie,
Obj. č. 161-524-S0, € 1.081,-

Všetky položky s dopravou zdarma

W prirodzené čistenie na biologickej báze
W bio čistiaci prostriedok ako roztok pripravený na odstránenie
obzvlášť ťažkých olejov, tukov atď.
W oleje a tuky sa odbúravajú vďaka pôsobeniu špeciálnych
mikroorganizmov, týmto sa garantuje dlhá
doba použitia pri rovnako vysokom
čistiacom výkone
W nevytvára žiadne prchavé organické
zlúčeniny (bez VOC)
W nespadá pod nariadenie o
rozpúšťadlách
Bio čistič ULTRA ako roztok
pripravený na použitie,
Obj. č. 194-745-S0, € 142,-

Dodacia lehota: dodávka zo skladu

www.denios.sk

Čistenie dielov bez rozpúšťadiel
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BIO EKOLOGICKY

LOGICKY

Predpisy týkajúce sa rozpúšťadiel?
Žiadny problém s bio.x!
Na čistenie dielov sa doteraz často používali čistiace prostriedky za studena
obsahujúce rozpúšťadlá. Tieto ale majú vysoký rizikový potenciál:
výpary z rozpúšťadiel ohrozujú zdravie, zaťažujú životné prostredie a výrazne
zvyšujú nebezpečenstvo požiaru a výbuchu.
Čistiaci stôl bio.x vôbec nevyužíva rozpúštadlá. Nahraďte Vaše čistiace
prostriedky za studena obsahujúce rozpúšťadlá bezpečným bio čistiacim
prostriedkom bio.x. Pomáha Vám minimalizovať nebezpečenstvá pre
zamestnancov a prevádzku a dodržať požiadavky nariadenia o rozpúšťadlách.
Radi vám poradíme!

bio.x Power Up

bio.x Protect

zosiluje čistiaci účinok čističa bio.x

mierne alkalický inhibítor korózie

W ak je to potrebné, môže sa pridať
do čistiaceho kúpeľa, ak sa majú
vyčistiť obzvlášť znečistené časti
W vhodný pre všetky bio.x stoly
W obsah 5-litrovej nádoby je
dostatočný na čistenie
W mierne zásadité a bez obsahu
VOC

W v prípade potreby sa môže pridať
do čistiaceho kúpeľa, ak sa
vyžaduje vyššia dočasná ochrana
proti korózii.
W na liatinu, železo a oceľ náchylnú
na koróziu.
W veľmi účinný koncentrát: na
100 litrov čistiaceho prostriedku
bio.x stačí 1 liter prípravku Bio.x
Protect.

NOVINKA

NOVINKA

Bio čistidlo ako koncentrát na
zmiešanie s vodou v pomere 1:4,
Obj. č. 267-681-S0, € 139,-

Bio čistidlo ako koncentrát na
zmiešanie s vodou v pomere 1:4,
Obj. č. 267-678-S0, € 129,-

Verzia

Balenie

Obj. č.

Cena € / ks

Bio čistidlo ako roztok pripravený na použitie

130-032-S0

146,-

Súprava na prvé naplnenie 5 x 20-litrové kanistre

130-030-S0

582,-

Bio čistidlo ako roztok pripravený na použitie

161-524-S0

1.081,-

5-litrový kanister

Bio čistidlo ako koncentrát na zmiešanie s vodou v pomere 1:4

183-543-S0

82,-

Súprava na prvé naplnenie (koncentrát) 4 x 5-litrové kanistre

Bio čistidlo ako koncentrát na zmiešanie s vodou v pomere 1:4

187-606-S0

372,-

20-litrový kanister
Bio čistidlo ako roztok pripravený na použitie
200-litrový sud

20-litrový kanister

Bio čistič ULTRA ako roztok pripravený na použitie

194-745-S0

142,-

bio.x Power Up

Bio čistidlo ako koncentrát na zmiešanie s vodou v pomere 1:4

267-681-S0

139,-

bio.x Protect

Bio čistidlo ako koncentrát na zmiešanie s vodou v pomere 1:4

267-678-S0

129,-

Príslušenstvo

Ešte viac nájdete v našom internetovom obchode!

Stáčacie čerpadlo pre vodnaté kvapaliny
W s tromi adaptérmi (pružné tesnenia) pre
priemery zátkových otvorov (vnútorný) 49,5
až 60 mm a 4-dielnou sacou trubkou (dĺžka
ponornej trubky 950 mm)

112,-

Otvárač vrchnákov
W vhodné pre 3/4" a 2" zátkové
veká a plastové veká DIN 51
a DIN 61,

Vypúšťacie kohúty pre plastové nádoby

Obj. č. 117-253-S0,
€ 21,50

Obj. č.
129-355-S0

Voliteľné príslušenstvo: hadica
(1,5 m) s plniacou pištoľou

Pre kanistre s objemom 5 litrov, Obj. č. 123-555-S0, € 11,80
Pre kanistre s objemom 20 litrov, Obj. č. 117-296-S0, € 12,30

Obj. č. 129-358-S0, € 68,-

Poradenstvo: 032 743 04 67

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: dodávka zo skladu

371
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Čistenie dielov bez rozpúšťadiel

DENIOS
záruka

10

rokov

pri použití čistiacej tekutiny bio.x

Čistiaci stôl bio.x C 500 sa vyznačuje mimoriadnou efektívnosťou z pohľadu
funkčnosti a ceny. Okrem ergonomického vyhotovenia a používateľsky
komfortnej konštrukcie presvedčuje umývací stôl predovšetkým svojim
funkčným vybavením.

bio.x C 500
W čistiaci systém na čistenie dielov bez
rozpúšťadiel
W obzvlášť energeticky úsporné: úspora
elektrickej energie viac ako 50 %
W ideálne riešenie na odstránenie oleja a
odmastenie kovov a plastových dielov
Obrobky sa oplachujú pomocou dýzy. Dýza môže byť
zafixovaná v požadovanej polohe pomocou flexibilnej
kĺbovej hadice.
Čistiaci štetec pre čistenie silne znečistených dielov.
Veľká čistiaca plocha umožňuje pohodlie pri práci.
Vysoká nosnosť umývacieho stola vďaka stabilnej
konštrukcii zariadenia. Zariadenie je vyrobené z plastu a
preto je veľmi stabilné a odolné voči korózii.
Vrátane výpustného ventilu na priame vypustenie
použitej kvapaliny.
Viac stupňový filtračný systém, skladá sa z hrubého
sita, jemného sita, magnetu a filtračného vrecka
(jemnosť: 100 μm)
na typ C 500 (jemnosť: 100 µm),
Obj. č. 201-393-S0, € 21,50
Funkčné ovládanie prostredníctvom riadiaceho panelu
Soft Touch garantuje úsporu energie cca. 50% pri voľbe
úsporného režimu.

PRÍSLUŠENSTVO

Vyklápacie veko
Obj. č. 135-148-S0, € 205,Čistiaci stôl bio.x C 500

od 1.756,Typ

bio.x C 500

Pracovná výška [mm]

950

Šírka úžitkovej plochy [mm]

930

Hĺbka úžitkovej plochy [mm]

545

Celková nosnosť [kg]

250

Objem nádrže čistiaceho prostriedku [l]
Vonkajšie rozmery D x Š x V [mm]
Prevádzková teplota [°C]

41

Napätie [V]

230

Obj. č. Základný prístroj

135-147-S0

Cena € / ks

1.756,-

Obj. č. Kompletný prístroj (vrátane veka, ﬁltračného vrecka a s čističom bio.x, zodpovedá
100 l čistiacej kvapaline)
Cena € / ks

372

100
780 x 1010 x 1140

141-926-S0
2.715,-

Všetky položky s dopravou zdarma

Čistiaci stôl bio.x C 500, základný prístroj,
Obj. č. 135-147-S0, € 1.756,-

Dodacia lehota: dodávka zo skladu

www.denios.sk

DENIOS
záruka

Čistenie dielov bez rozpúšťadiel

10

rokov

8

pri použití čistiacej tekutiny bio.x

Čistiaci stôl bio.x B 200 je vďaka svojej kompaktnej konštrukcii vhodný aj do úzkych
úložných priestorov, bez toho, že by pri tom utrpela jeho funkčnosť. Stôl má ergonomickú a
používateľsky komfortnú konštrukciu s priestrannou a bezbariérovou pracovnou plochou.

bio.x B 200
W kompaktný čistiaci stôl na úsporné a ekologické
čistenie dielov bez použitia rozpúšťadiel
W obzvlášť energeticky úsporné: úspora elektrickej
energie viac ako 50 %
W vylepšená prístrojová technológia: menej
výparov čistiacej kvapaliny
Robustným čistiacim štetcom možno uvoľniť aj silné
znečistenia.
Dvojstenný umývací stôl z plastu je extrémne
stabilný a absolútne nehrdzavejúci.
Prístroj sa zapne jednoduchým stlačením gombíka.
Filter na viacnásobné použitie (jemnosť 250
µm) zachytáva jemné nečistoty, a tak predlžuje
trvanlivosť čistidla. Obj. č. 172-237-S0, € 129,Vrátane vypúšťacieho kohútika v komfortnej výške
na bezproblémové vypúšťanie spotrebovaných
kvapalín.

PRÍSLUŠENSTVO

Vyklápacie veko

148,-

Obj. č.
174-288-S0

Čistiaci stôl bio.x B 200

od 1.218,Typ

bio.x B 200

Pracovná výška [mm]

950

Šírka úžitkovej plochy [mm]

760

Hĺbka úžitkovej plochy [mm]

560

Celková nosnosť [kg]

100

Objem nádrže čistiaceho prostriedku [l]

80

Vonkajšie rozmery D x Š x V [mm]

750 x 890 x 1155

Prevádzková teplota [°C]

41

Napätie [V]

Vyskúšajte teraz na 4 týždne!
Radi Vám poskytneme čistiaci stôl bio.x na vyskúšanie
po dobu štyroch týždňov. Náklady za prenájom
zariadenia vo výške 150,-€ sú pri jeho objednávke
odpočítané.

Poradenstvo: 032 743 04 67

230

Obj. č. Základný prístroj

204-143-S0

Cena € / ks

1.218,-

Obj. č. Kompletný prístroj (vrát. ﬁltra a s čističom bio.x, zodpovedá 80
l čistiacej kvapaline)
Cena € / ks

1.747,Vyklápacie veko

Príslušenstvo
Obj. č.

174-288-S0

Cena € / ks

Všetky položky s dopravou zdarma

172-292-S0

148,-

Dodacia lehota: dodávka zo skladu
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Postrekovacie a vlhčiace kanvice

Bezpečné čistenie s postrekovacími kanvicami FALCON

od 65,-

Postrekovacie kanvice FALCON umožňujú dávkovaný postrek a jednoduché čistenie znečistených plôch.

FALCON postrekovacie kanvice
W úsporné a dávkované postrekovanie plôch a dielov určených na čistenie
W ergonomický postrekovací nadstavec z plastu vrátane predĺženia s nastaviteľnou
tryskou
W integrovaná pumpička z plastu
W vysoká odolnosť proti mnohým čistiacim prostriedkom
W vysokokvalitná nádoba z ušľachtilej ocele 1.4404 (SUS 316 L) alebo
pozinkovaná so žltým lakovaním

kennzeichnen.
auf Sicherheitsaufkleber aufbringen. Daten eintragen. Sicherheitsaufkleber gut sichtbar auf den Behälter kleben.

You are required by law to label your hazardous materials.
Remove the appropriate Hazard Symbol from the list above and
apply it to safety label. Fill in the necessary information. Apply the
label in a clearly visible location to the container.

Vous êtes légalement obligé de marquer vos substances
dangereuses. Décollez le pictogramme substances dangereuses
dans la rangée supérieure et collez-le sur l‘autocollant de sécurité.
Complétez les données. Apposez l‘autocollant de sécurité à un
endroit bien visible du récipient.

Es obligatorio por normativa etiquetar correctamente los
recipientes. Escoge el pictograma de riesgo adecuado de la
lista superior y pégalo en la etiqueta de seguridad. Completa la
información necesaria. Pega la pegatina en una ubicación visible
del recipiente.

Inhalt / Contents / Contenu / Contenido:

Sicherheitshinweise / Warnings /
Consignes de sécurité / Consejos de seguridad:

Menge / Volume / Quantité / Volumen:

www.falcon-safe.com

Všetky nádoby sú dodávané s
viacjazyčným bezpečnostným štítkom
pre označenie obsahu so značkami
nebezpečenstva podľa GHS

Vane na malé nádoby
z ocele a
ušľachtilej ocele Pozri stranu

6

Materiál

Ušľachtilá oceľ

1,0

2,0

1,0

2,0

Ø x V (mm)

165 x 300

190 x 345

165 x 300

190 x 345

188-956-S0

188-957-S0

204-618-S0

204-619-S0

65,-

78,50

152,-

172,-

Obj. č.
Cena € / ks

374

Oceľ

Objem [l]

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: dodávka zo skladu

www.denios.sk

Postrekovacie a vlhčiace kanvice
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Bezpečné čistenie s FALCON vlhčiacimi nádobami

od 65,-

Vlhčiace kanvice FALCON umožňujú šetrné a bezpečné namáčanie čistiacich handier.

FALCON vlhčiace kanvice

PRÍSLUŠENSTVO

W na bezpečné zvlhčenie handier na čistenie a špongií
W úsporný odber, zvyšná kvapalina stečie späť do nádoby
W ochrana vďaka mechanizmu na redukciu výparov

Plniaci lievik
Lievik z ocele pozinkovaný pre
bezpečnostnú nádobu

W ochrana vďaka integrovanej protiplameňovej zábrane
W ľahko ovládateľný čerpadlový systém s vlhčiacim tanierom z ušľachtilej
ocele uloženým na pružinách
W vysokokvalitná nádoba z ušľachtilej ocele 1.4404 (SUS 316 L) alebo
pozinkovaná verzia so žltým lakovaním

34,-

Obj. č.
187-536-S0

Lievik z ušľachtilej ocele pre
bezpečnostnú nádobu

74,-

Obj. č.
187-534-S0

FALCON bezpečnostné
nádoby so stáčacím
kohútikom
Pozri stranu

181

Materiál

Ušľachtilá oceľ

1,0

2,5

1,0

2,0

Ø x V (mm)

178 x 200

178 x 290

132 x 258

131 x 305

187-531-S0

187-532-S0

211-600-S0

211-601-S0

65,-

69,50

209,-

219,-

Obj. č.
Cena € / ks

Poradenstvo: 032 743 04 67

Oceľ

Objem [l]

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: dodávka zo skladu

375
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Vlhčiace kanvice

Vlhčiace kanvice FALCON vyrobené z HDPE
W
W
W
W

bezpečné zvlhčenie handier na čistenie a špongií
vysoká odolnosť voči mnohým chemickým médiám, napr. kyselinám a lúhom
odolný a chemicky odolný HDPE obal
ľahko ovládateľný mechanizmus s odpruženým namáčacím tanierom z nerezu

kennzeichnen.
auf Sicherheitsaufkleber aufbringen. Daten eintragen. Sicherheitsaufkleber gut sichtbar auf den Behälter kleben.

You are required by law to label your hazardous materials.
Remove the appropriate Hazard Symbol from the list above and
apply it to safety label. Fill in the necessary information. Apply the
label in a clearly visible location to the container.

Vous êtes légalement obligé de marquer vos substances
dangereuses. Décollez le pictogramme substances dangereuses
dans la rangée supérieure et collez-le sur l‘autocollant de sécurité.
Complétez les données. Apposez l‘autocollant de sécurité à un
endroit bien visible du récipient.

Es obligatorio por normativa etiquetar correctamente los
recipientes. Escoge el pictograma de riesgo adecuado de la
lista superior y pégalo en la etiqueta de seguridad. Completa la
información necesaria. Pega la pegatina en una ubicación visible
del recipiente.

Inhalt / Contents / Contenu / Contenido:

Sicherheitshinweise / Warnings /
Consignes de sécurité / Consejos de seguridad:

Menge / Volume / Quantité / Volumen:

www.falcon-safe.com

Všetky nádoby sú dodávané s
viacjazyčným bezpečnostným štítkom
pre označenie obsahu so značkami
nebezpečenstva podľa GHS

NOVINKA

od 89,-

ľahko ovládateľná pumpička s odpruženým
namáčacím tanierom z ušľachtilej ocele

chemicky vysoko odolná HDPE nádoba

PRÍSLUŠENSTVO

Lievik z ušľachtilej ocele
Lievik pre bezpečnostnú
nádobu, k dispozícii z ocele a
ušľachtilej ocele

od 74,-

Obj. č.
187-534-S0

FALCON zmáčacie kanvice z
ocele a ušľachtilej ocele

Od strany

375

Objem
Vonkajšie rozmery Š x H x V [mm]
Obj. č.

1,0

2,0

120 x 115 x 265

145 x 155 x 265

263-215-S0

263-216-S0

89,-

99,-

Cena € / ks

376

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: dodávka zo skladu

www.denios.sk

Vlhčiace a namáčacie nádoby
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Ponorná nádoba FALCON na čistenie dielov
W nádoby sú vybavené vekom, ktoré sa v prípade
požiaru samé uzatvorí
W nádoby sú vybavené vekom, ktoré sa v
prípade požiaru samé uzatvorí
W pozinkovaná s dodatočným žltým náterom
W ideálne riešenie pre odmastenie alebo
čistenie malých dielov
W pravouhlý základný tvar pre optimálne využitie
priestoru na pracovnej ploche a v skriniach na
nebezpečné látky
W s ergonomickými rukoväťami pre pohodlné
zaobchádzanie
W vrátane jednoducho demontovateľného košíka
na diely z ušľachtilej ocele

Magnetický uzemňovací
kábel, podľa Atex

od 197,-

Tavná poistka zaisťuje
samočinné uzatváranie veka v
prípade požiaru.

FALCON ponorná nádoba na čistenie
dielov s košíkom z nerezu a vekom,
ktoré sa samo v prípade požiaru
uzavrie

DENIOS Varioform - mimoriadne savá
absorpčná netkaná textília v rôznych
prevedeniach, ktorá sa dá použiť aj ako
utierka

FALCON vlhčiaca nádoba s ponorným sieťovým dnom z
nerezu

Verzia

vynímateľný košík

ponorné sieťové dno

Materiál
Objem [l]
Vonkajšie rozmery D x Š x V [mm]
Obj. č.
Cena € / ks

Poradenstvo: 032 743 04 67

FALCON ponorná nádoba na čistenie dielov s košíkom z
nerezu a vekom, ktoré sa samo v prípade požiaru uzavrie

Oceľ
8

10

8

10

400 x 320 x 160

400 x 320 x 195

400 x 320 x 160

400 x 320 x 195

243-454-S0

243-455-S0

256-868-S0

256-869-S0

212,-

252,-

197,-

238,-

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: dodávka zo skladu

377
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Čistiace handry

Vysoko kvalitné čistiace handry pre priemyselné
použitie (podľa DIN 61650)

Objednajte si v balení
- 3 dávkovacie boxy po 130 utierok
- 3 x 10 kg lisované kocky
- 30 x 10 kg lisované kocky (plná paleta)

W najlepšia kvalita z čistých recyklovaných produktov
W bez častí ako sú nity, gombíky alebo zipsy

Typ KB

Typ TB / TB-B

Typ HB

W z ľahkej zmesi bavlny (mix farieb) pre hrubé
znečistenie
W najlepšie sa hodí na použitie v dielňach,
stavebníctve atď.

W klasické trikotážne handry z mäkkých, savých
a svetlých bavlnených látok
W vhodné pre dielne, čistenie strojov a nádob
- všade tam, kde treba odstrániť väčšie
množstvo kvapalín

W z farebného a trvanlivého materiálu froté
W vysoká savosť, ideálne na sušenie
vlhkých povrchov
W veľmi savý a mäkký, vhodný na veľmi
citlivé povrchy

Typ BW

Typ TW / TW-B

W ideálne sa hodí na leštenie lakovaných
povrchov, ak sa napr. handry na čistenie
nesmú používať kvôli sfarbeniu
W vyhotovené z pranej bielej posteľovej
bielizne z bavlny (recyklovateľný tovar)

W čistá biela bavlnená látka, mäkká,
veľmi savá, bez rozstrapkania
W ideálne sa hodí na rozpúšťadlá

Typ BB
W zo svetlej bavlnenej posteľnej bielizne
W najlepšie sa hodí pre použitie na citlivých
povrchoch, pretože takmer nemá švy

Typ HW
W z bieleho a trvanlivého materiálu froté
W vysoká savosť, preto sa ideálne hodí na sušenie
vlhkých povrchov, farebne stále

od 369,- / kg

Čistiace handry v
lisovaných balíkoch
Typ
Verzia
Obj. č. 3 lisované kocky po 10 kg
Cena € / BJ
Obj. č. 30 lisovaných kociek po 10 kg
Cena € / paleta

KB

TB

BB

HB

TW

BW

HW

Katún, farebné

Úplet, farebný

Posteľná bielizeň,
svetlo sfarbená

Froté plátno,
farebné

Úplet, biely

Posteľná bielizeň,
biela

Froté plátno, biele

158-024-S0

158-019-S0

246-189-S0

246-191-S0

158-022-S0

158-027-S0

246-190-S0

49,50

49,50

56,50

65,-

93,50

97,50

89,-

158-037-S0

158-030-S0

–

–

158-034-S0

158-038-S0

–

369,-

465,-

–

–

687,-

797,-

–

Čistiace handry
v dávkovači
Typ

TB-B

TW-B

FB-B

Úplet, farebný

Úplet, biely

Flanel, pestrofarebný

Balenie (BJ)

3 ks

3 ks

3 ks

Počet utierok

390

390

390

380 x 380

380 x 380

380 x 380

5,0

5,0

3,5

246-193-S0

246-192-S0

246-194-S0

76,-

99,-

78,-

Verzia

Rozmer utierky [mm]
Hmotnosť / zásobník [kg]
Obj. č.
Cena € / BJ

378

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: dodávka zo skladu

Typ FB-B
W z obzvlášť mäkkých
flanelových látok, triedené
podľa farby
W savé a flexibilné, aby sa dali
čistiť aj nerovné plochy

www.denios.sk

Čistiace utierky

Obrúsky typ AT
W
W
W
W
W
W
W
W

8

Zásobníky na kotúče

drsné utierky z hygienickej textílie z celulózy / polypropylénu
odolné proti roztrhnutiu, bez rozstrapkávania a pre použitie namokro alebo nasucho
odolné voči kyselinám a rozpúšťadlám
z hygienických celulózových polyprophylénových vlákien s vysokou sorpčnou
kapacitou
vhodné pre zachytenie oleja, maziva a vodnatých roztokov
odolné, nestrapkavé a vhodné do sucha i mokra
k použitiu i na drsný povrch
odolné voči kyselinám a lúhom

Verzia
Balenie (BJ)
Počet útržkov / BJ
Rozmer handričky (mm)
Plošná hmotnosť [g/m²]
Obj. č.

vďaka voštinovému vzoru
nekĺzavý povrch

Rola, biela

Utierka, biela, skladaná

1 rola

12 balení

500

420

38 x 40

30 x 38

80

80

246-182-S0

246-184-S0

Cena € / balení

93,50

85,-

Cena € / balení od 5 balení

86,50

78,50

Čistiace obrúsky typ Bio White
W
W
W
W

bez rozstrapkania, hygienická utierka pre takmer všetky ľahké čistiace práce
100% biologicky odbúrateľné, pretože je zo špeciálnej tkaniny s vysokým podielom celulózy
obzvlášť hrubé a sorpčné špeciálne vlákno z celulózy a polylactidu
rozmer 30 x 38 cm
Verzia

Rola, biela

Utierka, biela, skladaná

Balenie (BJ)

2 rola

1 balení

Počet útržkov / BJ

1000

720

246-187-S0

246-188-S0

Obj. č.

LY

FRIEN
D
ECO

Cena € / balení

99,-

86,-

Cena € / balení od 5 balení

93,-

79,50
Zásobník na čistiace handry

Príslušenstvo

–

Obj. č.

–

263-288-S0

Vonkajšie rozmery D x Š x V [mm]

–

205 x 205 x 90

Cena € / ks

–

18,-

Papierové utierky

PRÍSLUŠENSTVO

W ideálne pre čistiace práce
W ideálne do oblastí s vysokými požiadavkami na
hygienu
W šetrná voči životnému prostrediu a hygienická
utierka z čistej buničiny, biela
W praktický prístup (nástenný dávkovač sa dodáva
ako príslušenstvo)
W vnútorný návin zaručí pri použití nástenného
zásobníka neustálu čistotu utierky
Typ

Obj. č.

Praktický dávkovací box vrátane
súpravy na nástennú montáž

N 19

D 19

Papierové čistiace utierky, biele,
1 vrstvové, 12 rolí à 125 m, šírka 22 cm

Papierové čistiace utierky, biele,
1 vrstvové, 6 rolí à 300 m, šírka 22 cm

248-314-S0

248-315-S0

Cena € / balení

45,50

49,50

Cena € / balení od 5 balení

41,50

46,-

Príslušenstvo
Obj. č.
Vonkajšie rozmery D x Š x V [mm]
Cena € / ks

Poradenstvo: 032 743 04 67

W individuálne dávkovanie: pomocou zaoblenej
rezacej lišty si môžete odtrhnúť ľubovoľne dlhú
papierovú utierku
W maximálna
hygiena,
používateľ sa
dotýka len
papierovej utierky

Praktický dávkovací box vrátane súpravy na nástennú montáž
249-664-S0

249-666-S0

180 x 172 x 345

250 x 230 x 365

49,50

56,-

Všetky položky s dopravou zdarma

Praktický dávkovací box pre čistiace utierky
typ N 19 a D 19 (pozri vedľajšiu tabuľku)

Dodacia lehota: dodávka zo skladu
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Čistiace utierky

Čistiace utierky odolné proti rozpúšťadlám
W na univerzálne použitie v laboratóriách, elektronickom priemysle alebo
do výrobnej oblasti
W textilná utierka z polyesteru s celulózovými vláknami, ktorá rýchle saje,
je odolná voči rozpúšťadlám a nezanecháva vlákna

Verzia

W
W
W
W

mimoriadne odolná proti roztrhnutiu v suchom a mokrom stave
rozmer utierky 30 x 38 cm
idálny odmasťovač, vhodný k použitiu v potravinárskom priemysle
rozmer handričky 30 x 38 cm

Utierka, biela, skladaná

Utierka, tyrkysová, skladaná

Rola

10 balení

1 krabice

2 rola

Balenie (BJ)
Počet útržkov / BJ
Obj. č.

500

200

1000

130-040-S0

130-041-S0

130-042-S0

Cena € / BJ

89,-

39,-

162,-

Cena € / BJ od 5 BJ

83,-

36,50

147,-

Zásobník na čistiace handry

–

–

263-288-S0

–

–

205 x 205 x 90

–

–

18,-

–

–

Príslušenstvo
Obj. č.
Vonkajšie rozmery D x Š x V [mm]
Cena € / ks

Výnimočne savé utierky
W pevná čistiaca handra do priemyslu či dielní
W všestranné použitie, ako napríklad na čistenie a údržbu výrobných prostriedkov v
dielňach alebo na upratovanie budov
W výnimočne savá čistiaca utierka, ideálna na absorpciu oleja a vody
W vhodná aj na povrchy citlivé na poškriabanie
W vyrobená z kvalitnej celulózy s pridaným stabilizujúcim latexom
W obzvlášť odolné proti roztrhnutiu a bez chĺpkov
Verzia

Rola

Rola

Balenie (BJ)

1 rola

4 rola

Počet útržkov / BJ
Rozmer handričky (mm)
Obj. č.
Cena € / BJ
Cena € / BJ od 5 BJ

700

1000

260 x 350 mm

200 x 300 mm

130-038-S0

123-192-S0

89,-

89,50

81,50

83,50

Pevné čistiace utierky z celulózy
W ideálne pre použitie vo všetkých priemyselných oblastiach,
autodieľňach a pod.
W k čisteniu a zachyteniu nečistôt, olejov a maziva
W 4-vrstvové utierky z buničiny sú výnimočne odolné proti
roztrhnutiu a nevytvárajú chumáče
W určené pre odstraňovanie kovových špón a k použitiu počas
servisných prác
W vyrobené z recyklovaného papiera (modrého), príp. z
celulózy (bielej)
W 4-vrstvové roly s veľkou sorpčnou kapacitou
W rozmer handričky 37 x 38 cm
Verzia
Balenie (BJ)
Počet útržkov / BJ

od 47,- / rola

Rola, modrá, 3-vrstvová

Rola, biela, 4-vrstvová

1 rola

1 rola

989

925

130-036-S0

130-037-S0

Cena € / BJ

49,-

54,50

Cena € / BJ od 5 BJ

47,-

51,50

Obj. č.

380

TOPSELLER

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: dodávka zo skladu

www.denios.sk

Čistiace utierky

8

Čistiace utierky na opakované použitie
W vhodná do všetkých priemyselných oblastí, napr. na čistenie a údržbu výrobných strojov a náradia
W výnimočne silná, možno ju vyprať a opätovne použiť, bezpečne absorbuje oleje a mazivá
W bezproblémové použitie s rôznymi rozpúšťadlami, chemikáliami a olejmi

Opätovne použiteľné čistiace utierky, rozmery
jednej utierky na kotúči: 32 x 38 cm

Opätovne použiteľné čistiace utierky, rozmery
jednej utierky skladanej: 38 x 40 cm

Popis položky

Rola

Utierka, skladaná

Balenie (BJ)

1 rola

balení

Počet útržkov / BJ

500

500

129-659-S0

123-197-S0

Cena € / rola

67,-

92,50

Cena € / rola od 5 rola

63,-

86,-

Príslušenstvo

–

Zásobník na čistiace handry

Obj. č.

–

263-288-S0

Vonkajšie rozmery D x Š x V [mm]

–

205 x 205 x 90

Cena € / ks

–

18,-

Obj. č.

Pevné priemyselné utierky
ideálne pre použitie vo všetkých priemyselných oblastiach, autodieľňach a pod.
špeciálne pre použitie pri značnom znečistení
najlepší pomer cena-výkon: ideálne i pri veľkej spotrebe
idálne pre odstránenie kovových špón a k použitiu počas servisných prác
trvanlivá utierka z buničiny, hnedá
rozmer handry 24 x 38 cm

od 36,-

Typ

Obj. č. 248-316-S0

Verzia

FRIEN
D
ECO

LY

TIP-CENA

W
W
W
W
W
W

X 170

Balenie (BJ)

2 rola
2-vrstvové

Počet útržkov / BJ

2520

Vonkajšia šírka [mm]

240

Obj. č.

248-316-S0

Cena € / balení

39,50

Cena € / balení od 5 balení

36,-

Vlhké čistiace utierky
W handrička na čistenie rúk na dôkladné odstránenie oleja, vosku,
mastnoty a iných nečistôt.
W rýchlo a efektívne čistí aj iné povrchy bez použitia vody.
W bez rozpúšťadiel, farbív a aromatických látok je preto vhodný aj pre citlivú pokožku.

NOVINKA

od 69,Verzia
Balenie (BJ)
Počet útržkov / BJ
Rozmer handričky (mm)
Obj. č.
Cena € / balení

Poradenstvo: 032 743 04 67

Všetky položky s dopravou zdarma

Box

Zásobník

6

4

300

600

22 x 22

22 x 22

263-289-S0

263-290-S0

69,-

99,-

Dodacia lehota: dodávka zo skladu

381
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Magnetické zametacie prístroje

Magnetický zametací stroj

NOVINKA

W optimalizované magnetické pole pre bezpečné zachytenie
železných častíc zo spojov a drážok
W v stabilnom kryte z nerezu - vhodný i pre použitie na voľnom
priestranstve

1.066,Obj. č. 257-417-S0

W výškovo nastaviteľné kolieska pre nerovnú podlahu
W v prípade stlačenia ergonickej páky spadnú pozbierané diely dole na zem
W nenáročný na údržbu

Vďaka usporiadaniu koliesok je možné
zájsť i do rohov a hrán.

Po zošliapnutí pedála sa nazboerané kovové častice
uvoľnia.

Magnetický zberač
W magnetická hlavica nastaviteľná v uhle až 90°
W k uchyteniu kovových dielov ( napr. náradie, skrutky,
čapy, špóny, profily,...) na ťažko prístupných miestach
W jednoduché odstránenie zachytených kovových dielov po
stisknutí páčky a rukoväte

49,50
Obj. č. 180-697-S0
Magnetický zberač s nastaviteľnou hlavicou až do uhla 90°,
jednoduchá obsluha, odstránenie zachytených kovových dielov po
stiskutí páčky a rukoväte

Magnetická tyč
W ideálne riešenie pre ťažko dostupné miesta
W na zachytenie kovových pilín, klincov a malých kovových dielov z obrábacích strojov
(ako frézy, sústruh, vŕtačka) alebo pracovných stolov
W bezpečne priťahuje malé kovové časti
W ľahký nehrdzavejúca konštrukcia
W pohodlné oddelenie zozbieraných kovových častí vytiahnutím stredovej tyče
W celková dĺžka: 410 mm

Magnetická tyč, Obj. č. 163-474-S0, € 82,50

382

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: dodávka zo skladu

www.denios.sk

Magnetické metly

8

WW magnetické metly priťahujú kovové diely zo škár a rýh, kde zlyháva metlička, metla a zametací stroj
WW na odstránenie zdrojov nebezpčných kovových častí z povrchov
WW bezproblémové zachytenie pilín a iných železných častíc, s ktorými si bežné zmetáky neporadia

Magnetické metly

Magnetická metla „Heavy Duty“

WW ľahké odstránenie zachytených kovových dielov vďaka jednoduchému
uvoľňovaciemu mechanizmu na tyči
WW teleskopická tyč s možnosťou nastavenia 720 - 1030 mm

WW teleskopická tyč s možnosťou
nastavenia 640 - 1020 mm
WW ergonomicky tvarovaná tyč,
rukoväť s prehĺbeniami pre prsty
a protišmykové vybavenie
WW výška metly s možnosťou
nastavenia 19 - 38 mm
WW mimoriadne veľké profilované
kolieska pre ľahké a bezpečné
ovládanie

105,Obj. č. 174-387-S0

Jednoduché uvoľnenie
zberného materiálu
potiahnutím rukoväte na
hornej strane.

Magnetická metla "Heavy Duty", Obj. č. 179-680-S0, € 126,-

Magnetická metla pre
vysokozdvižný vozík
WW silný a trvácny magnet na odstránenie
nebezpečných a obtiažnych kovových
dielov z povrchov dopravných
komunikácií, podláh atď.
WW výborne sa hodí aj na nerovné a drsné podlahy,
napr. zo štrku, betónu s prasklinami, dlaždíc...
WW jednoduché upevnenie na vysokozdvižný vozík
WW magnetická metla spoľahlivo zachytáva kovové
diely do vzdialenosti 14 cm
WW uvoľňovanie zachytených kovových dielov sa
vykoná zodvihnutím držadla na hornej strane
WW záchytná kapacita až 80 kg
WW šírka zmetáka (mm): 910

Magnetická metla pre vysokozdvižný
vozík, Obj. č. 268-046-S0, € 1.083,-

Poradenstvo: 032 743 04 67

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: dodávka zo skladu

383
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Vysávače na kvapaliny

W minimalizuje použitie absorpčných materiálov a znižuje náklady na likvidáciu
W použiteľné na odsávanie usadenín na dne ponorných vaní, nafty alebo oleja
z vozidiel alebo na vyprázdnenie záchytných váň
W s pneumatickým pohonom
W vákuum pri 6 bar (mm/Ws): 4 000

W
W
W
W

hodí sa pre všetky oceľové sudy s jemným závitom 2"
filter nie je potrebný
plavák bráni preplneniu
možnosť opakovaného použitia odsatého materiálu

Vysávač na kvapaliny SV 6.4

497,Obj. č. 123-223-S0
Obsah:
1 vákuové čerpadlo s uzatváracím
ventilom a obmedzovačom plniaceho
množstva
1 pripojenie s 90˚ uhlom pre 2''-dieru
2 m vákuová hadica, Ø 38 mm
1 škárový nátrubok

Vysávač na kvapaliny typ SV 6.4, určené na montáž na
oceľový sud so zátkou (dodáva sa voliteľne)

Vysávač na kvapaliny SV 6.16

752,Obj. č. 123-224-S0
Obsah:
1 vákuové čerpadlo s uzatváracím
ventilom a obmedzovač plniaceho
množstva
2 m vákuová hadica, ø 38 mm
1 Camlock rýchlospojka
3-dielna sacia rúra
1 podlahová tryska s gumenou lištou
1 ručná tryska

Vysávač na kvapaliny SV 6.16 s podlahovou tryskou

60- a 200-litrové
sudy

Pozri stranu

171

Príslušenstvo

384

Obj. č.

Cena € / ks

Vákuová hadica pre vysávač na kvapaliny typ SV 6.4, dĺžka 3 m, ø 38 mm

177-326-S0

49,50

Popruh pre 200 litrové štandardné sudy

174-321-S0

178,-

Sitko pre 200 l vysávač na kvapaliny

179-650-S0

544,-

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: 1 - 2 týždne

www.denios.sk

Vysávače na kvapaliny

8

Absorpcia a odčerpanie pomocou jedného zariadenia
W pneumatický odsávač a čerpadlo pre kvapaliny s bodom vzplanutia nad +55 °C
W
W
W
W

znižuje náklady na likvidáciu
minimalizuje potrebu sorpčných prostriedkov
bezúdržbový
vysáva čisté a znečistené kvapaliny z podlahy, zo strojov, nádob atď.

PressOut

W odčerpáva kvapaliny z podlahy do nádrže na likvidáciu
W hodí sa najmä pre chladiace a oddeľovacie kvapaliny, olejové laky, farby,
vodu na umývanie, naftu atď.
W ideálne kombinovateľný s olejovými zberačmi
W v ponuke v 2 verziách : PressOut a PumpOut
Obsah:
Venturiho čerpadlo s obmedzovačom plniaceho
množstva
Sacia hadica a rúra
Ručná a podlahová dýza (nie pre rozpúšťadlá!)
50-litrový kontajner a prepravný vozík

NOVINKA

1.822,Obj. č. 257-588-S0

Úzka konštrukcia, svetlá výška
135 mm a priemer kolesa 100 mm
zaručí jednoduchú manipuláciu i v
stiesnenom priestore.

Nasiaknutá kvapalina v nádobe môže byť pneumaticky prečerpaná na vzdialenosť 2-3 m
do zbernej nádoby ( napr. do IBC nádrže)

Verzia

PressOut

PressOut ATEX

Obj. č.

257-588-S0

257-589-S0

1.822,-

2.588,-

Cena € / ks
Príslušenstvo
Obj. č.
Cena € / ks

PumpOut

Nerezový sitko na ﬁltrovanie cudzích telies
173-840-S0

173-840-S0

452,-

452,-

Obsah:
Venturiho čerpadlo s obmedzovačom plniaceho množstva (na nasávanie)
Membránové čerpadlo (na odčerpávanie)
Sacia hadica a rúra, podlahová tryska (nie na rozpúšťadlá!)
Sitkový košík na ﬁltrovanie pevných častíc
200-litrová nádoba a prepravný vozík
Sudový pás na zabránenie deformácií spôsobených podtlakom

Typ PumpOut vysává kvapaliny z podlahy a čerpá ich do IBC nádrže.

Kombinované použitie: PumpOut čerpá chladiacu kvapalinu zo zariadenia a pritom
oddeľuje častice od kvapaliny. Olejový plavák na 2“ otvore nádoby stiera olej z
povrchu. Potom sa vyčistená kvapalina čerpá späť do stroja.

Verzia

PumpOut

PumpOut ATEX

Obj. č.

179-647-S0

186-281-S0

3.858,-

4.288,-

Cena € / ks

Poradenstvo: 032 743 04 67

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: 1 - 2 týždne

385
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Nádoby ASF

ASF nádoba, dvojplášťová
W vyvinuté na zber a prepravu kvapalín
W žiarovo zinkovaná jednoplášťová nádoba bez
výpustného dna
W preprava je povolená bez obmedzenia, vzhľadom
k bodu vzplanutia a triede ohrozenia vody
W pasívne skladovanie je povolené bez
obmedzenia
W aktívne skladovanie je povolené pre látky s
bodom vzplanutia > 55 ° C
W nájazdové otvory pre ľahkú prepravu

Vrchný diel s uzáverom NW 400 a
uzamykateľným vekom.

Odvzdušňovací ventil na automatické
zníženie tlaku
ASF nádoba, dvojplášťová
Objem [l]
Vonkajšie rozmery D x Š x V [mm]

200

445

800

1000

715 x 715 x 845

1230 x 1030 x 840

1230 x 1030 x 1220

1230 x 1030 x 1400

Hmotnosť [kg]

70

175

210

230

Povolenie UN

D/BAM 4760/1A2W

D/BAM 0470/31A

D/BAM 0469/31A

D/BAM 0469/31A

117-951-S0

117-952-S0

117-953-S0

117-955-S0

887,-

1.339,-

1.428,-

1.477,-

Obj. č.
Cena € / ks

ASF nádoby, dvojplášťové
W vyvinuté na zber a prepravu kvapalín
W
W
W
W
W
W
W

žiarovo zinkovaná dvojplášťová nádoba
preprava je povolená bez obmedzenia
pasívne skladovanie povolené bez obmedzenia
aktívne skladovanie do 450 litrov povolené bez obmedzenia
skladovanie bez prídavnej záchytnej vane je povolené
včasná detekcia úniku vďaka skúške tesnosti
nájazdové otvory pre ľahkú prepravu

Detailné zobrazenie: detekcia
úniku na skontrolovanie
tesnosti nádoby.

Všetky ASF nádoby sú
stohovateľné, takže je možné
kompaktné, priestorovo úsporné
skladovanie.

ASF-D nádoba, 100 litrov, dvojplášťová
ASF nádoby, dvojplášťové

Objem [l]
Vonkajšie rozmery D x Š x V [mm]

280

445

800

1000

570 x 470 x 700

750 x 605 x 1050

1230 x 1030 x 840

1230 x 1030 x 1220

1230 x 1030 x 1400

Hmotnosť [kg]

65

120

220

285

310

Povolenie UN

D/BAM 9440/1A2

D/BAM 6480/31A

D/BAM 0471/31A

D/BAM 0472/31A

D/BAM 0472/31A

117-959-S0

120-363-S0

120-364-S0

117-960-S0

117-961-S0

932,-

1.428,-

2.226,-

2.322,-

2.407,-

Obj. č.
Cena € / ks

386

100

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: 2 - 3 týždne

www.denios.sk

Nádoby ASF a ASP
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ASF nádoba, s výpusťou
W žiarovo zinkovaná jednoplášťová nádoba s vypúšťacím dnom
a uzatváracou armatúrou 2“
W pasívne skladovani na záchytnej vani povolené
W vrchný diel s otvorom NW 400 a poistným ventilom 1/2 "

Detailné zobrazenie:
uzatváracia armatúra s
2“ okrúhlym kohútikom

Kontajner typu ASF-B so
spodným výtokom, 1 000 litrov

ASF-B nádoba s výpusťou, 445 litrov

Kontajner typu ASF-B so spodným
výtokom, 800 litrov
ASF nádoba, s výpusťou

Objem [l]
Vonkajšie rozmery D x Š x V [mm]

445

800

1000

1230 x 1030 x 1040

1230 x 1030 x 1420

1230 x 1030 x 1600

Hmotnosť [kg]

200

235

255

Povolenie UN

D/BAM 0470/31A

D/BAM 0469/31A

D/BAM 0469/31A

117-956-S0

117-957-S0

117-958-S0

1.547,-

1.597,-

1.646,-

Obj. č.
Cena € / ks

Nádoba typu ASF-B so spodným výtokom,
1000 litrov. (podľa predpisov uskladnené na
povolenej záchytnej vani)
Záchytné vane DENIOS classic-line,
pre 1 IBC po 1000 litrov, lakované,
Obj. č. 259-387-S0, € 468,-

Ďalšie záchytné
vane
Od strany

24

ASP nádoba na tuhé a pastovité látky
W vyvinuté na zber a prepravu tuhých materiálov
W
W
W
W
W

preprava je povolená pre tuhé materiály, uložené dľa ADR vo veľkých nádobách typu IBC alebo z ocele
žiarovo zinkované nádoby s UN schválením
pasívne skladovanie povolené
aktívne skladovanie povolené, kontajnery musia stať na spevnenom podklade, aby sa dali rozpoznať a odstrániť príp. rozliate látky
veko sa otvára pomocou kĺbových pružín s odľahčením a zaistených v dvoch otváracích uhloch (70 ° a 270 °)

PRÍSLUŠENSTVO
Plastové vrecia s polyetylénu (PE) ako ochrana
proti hrubým znečisteniam kontajnerov ASP
(balenie = 10 ks.)

€ 37,50

Obj. č.
117-963-S0

€ 43,-

Obj. č.
117-966-S0
ASP nádoba 800 l na nádoba
ASP nádoba na tuhé a pastovité látky

Objem [l]
Vonkajšie rozmery D x Š x V [mm]

ASP nádoba na prázdne spreje

240

600

800

800

715 x 715 x 845

1200 x 1000 x 1023

1200 x 1000 x 1212

1200 x 1000 x 1212

Hmotnosť [kg]

80

175

190

190

Povolenie UN

D/BAM 0460/11A

D/BAM 12229/11A

D/BAM 12229/11A

D/BAM 12938

117-962-S0

117-964-S0

117-965-S0

208-417-S0

707,-

862,-

913,-

1.115,-

Obj. č.
Cena € / ks

Poradenstvo: 032 743 04 67

Všetky položky s dopravou zdarma

od 707,ASP nádoba, 800 litrov

Dodacia lehota: 2 - 3 týždne

387
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Špeciálne zberné nádoby a bezpečnostné nádoby

Nádoba na pevné látky, 200 litrov

Bezpečnostná zberná nádoba

WW vďaka pojazdnému podvozku môže byť táto mobilná nádoba využívaná
špeciálne na decentralizovaný zber pevného odpadu
WW žiarovo pozinkované
WW pevné zámky na veku
WW určené pre pevné látky, ktoré podľa GGVSEB smú byť prepravované
v "sude z ocele s odnímateľným vekom"
WW aktívne skladovanie: povolené - nádrže musia stáť na spevnenom
podklade, aby sa dali rozpoznať a odstrániť príp.látky mimo nádoby
WW pasívne skladovanie: povolené
WW rozmery Š x H x V [mm]: 710 x 625 x 1055
WW objem [l]: 200
WW hmotnosť [kg]: 43

WW slúži na uloženie látok s obsahom oleja
WW pozinkované vyhotovenie s kolieskami s ľahkým chodom
WW s výpusťami na vypúšťanie oleja a sitovou plochou umožňujúcimi
vypustenie zvyškov kvapaliny z nádob
WW rozmery Š x H x V [mm]: 600 x 740 x 1060
WW objem [l]: 240
WW hmotnosť [kg]: 32

Skladacie opakovane
použiteľné havarijné
vane
Pozri stranu

268

PRÍSLUŠENSTVO

NOVINKA

Vrecia z PE ako ochrana proti hrubým
znečisteniam (VE = 10 ks.)
Obj. č. 117-968-S0, € 29,50

398,-

Nádoba na pevné látky,
Obj. č. 117-967-S0, € 365,-

Obj. č. 265-886-S0

Flammex – hasiace veko pre sudy

Sudový nástavec s vhadzovacou záklapkou

WW protipožiarne hasiace veko na sudy Flammex z hliníka
WW mení 200-litrové sudy na samozhášacie bezpečnostné
nádoby
WW princíp Flammex: v prípade požiaru sa
splodiny zhromažďujú pod prstencom veka a
takto "udusia" oheň, pretože do nádrže sa už
nedostáva kyslík

WW nádstavec so samozatváracou vhadzovacou záklapkou
WW ideálne riešenie, ktoré umožňuje využiť existujúce 200-litrové sudy
na zber odpadov bez zbytočných nákladov
WW vyrobené z ekologického polyetylénu (PE)
WW rozmery Ø x V (mm): 630 x 321 mm

142,Obj. č. 156-779-S0

133,-

Nástavec so samozatváracou klapkou z
polyetylénu, Ø 630 mm

Obj. č. 116-804-S0

388

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: 2 - 3 týždne

www.denios.sk

DENIOS
záruka

Odpadkový kôš Oily Waste Cans

5

rokov

8

Čisté protipožiarne riešenie pre Vaše pracovisko!
Odpadkový kôš Oily Waste Can
W bezpečný zber handier na čistenie a iných odpadov, ochrana pred vznikajúcimi požiarmi vďaka
samozatváraciemu veku, dodatočná bezpečnosť vďaka vetraniu dna - týmto sa predchádza
prehriatiu a samovznieteniu
W ochrana proti úniku zvyškov kvapaliny vďaka tesným zvarom
W podľa kritérií FM
W bezpečné otváranie prostredníctvom veľkoplošného pedálu s protišmykovým povrchom
W veľká ergonomicky tvarovaná rukoväť na zadnej strane nádoby slúžiaca na ľahké vyprázdnenie nádoby

NOVINKA

od 84,50
Obj. č. 256-101-S0
tlmený zatvárací mechanizmus veka zabráni šíreniu zápachu

Bezpečnostná nádoba na likvidáciu z červenej lakovanej
ocele, 35 litrov, s vlastným uzatváracím vekom a
vetraním dna

Samouzatváracie veko zabraňuje vznieteniu obsahu,
napr. iskrami.

Ergonomická rukoväť zjednoduší komfortné a bezpečné
vyprázdňovanie.

Ku každej nádobe na
odpadky je dodávaná
vyššie vyobrazená
bezpečnostná nálepka.

Objem [l]

20

35

50

65

382 x 385 x 429

440 x 450 x 490

495 x 505 x 540

535 x 545 x 580

Obj. č. Oceľ

256-101-S0

256-102-S0

256-103-S0

256-104-S0

Cena € / ks

89,-

109,-

122,-

135,-

84,50

104,-

116,-

128,256-124-S0

Vonkajšie rozmery D x Š x V [mm]

Cena € / ks od 5 ks

256-106-S0

256-122-S0

256-123-S0

Cena € / ks

Obj. č. Ušľachtilá oceľ

149,-

167,-

198,-

235,-

Cena € / ks od 5 ks

143,-

159,-

188,-

223,-

Odpadové vrece plastové, modré
(1 balenie = 500 ks)

Odpadové vrece plastové, modré
(1 balenie = 250 ks)

Odpadové vrece plastové, modré
(1 balenie = 250 ks)

Odpadové vrece plastové, modré
(1 balenie = 250 ks)

243-873-S0

243-869-S0

243-869-S0

243-872-S0

63,-

49,50

49,50

69,50

Príslušenstvo
Obj. č.
Cena € / balení

Poradenstvo: 032 743 04 67

Všetky položky s dopravou zdarma

Dodacia lehota: dodávka zo skladu
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................................182-184, 368-376, 394
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Nárazová ochrana�������������� 82-88, 340-356
Násadky na záchytné vane���������������������36
Násadky pre záchytné vane��������������������36
Nástavce s obehovým filtrom������� 125-130
Núdzové boxy������������������������ 164, 254-259
Núdzové sady������������������������ 164, 254-259
Núdzové sprchy����������������������������� 288-302
Núdzové vane������������������������������������������36
Núdzová výstroj����������������������������� 292-295
O
Obdĺžnikové nádoby������������������������������166
Obdĺžnikové nádoby z umelej hmoty�����������
...............................................166, 190-191
Obloženia priestoru���������������� 32-34, 56-66
Obracač sudov���������������������������������������222
Obrúsky����������������������������������������� 378-381
Oceľové sudy�����������������������������������������170
Oceľové vane�������������������� 4-30, 80-84, 264
Oceľové vozíky na fľaše� 272, 284-287, 312
Oceľové záchytné vane���� 4-30, 80-84, 264
Oceľový lievik����������������178, 212, 374, 394
Oceľový rúrový vozík������������������������������312
Ochrana pilierov������������������������������������354
Ochrana pred dažďovou vodou��������������269
Ochrana profilov a hrán����������������� 346-356
Ochrana proti odkvapkávaniu vody�������269
Ochrana stĺpov��������������������������������������354
Ochranné hrádze����������� 178-182, 266, 394
Ochranné mreže pre stroje��������������������340
Ochranné nárazníkové rohy����������� 342-350
Ochranné nárazníkové zábradlia�����������344
Ochranné oblúky��������������������������� 348-350
Ochranné profily���������������������������� 344-356
Ochranné systémy proti nárazom���������356
Ochranné vane��������������������������������������������
...................... 4-36, 56-66, 80-84, 164, 264
Ochranné zábradlia�������������������������������344
Ochranný rúrkový nárazník������������ 348-350
Odkvapkávacie vane�������������������������������36
Odpadkové vrece�����������������������������������388
Odpadkové vrecia����������������������������������388
Odpadové sáčky������������������������������������388
Odpadové vrecia�����������������������������������388
Odpadový kôš����������������������������������������388
Odsávacie rúry��������������������������������������290
Odsávacie vankúše����������������������� 237-252
Odsávacie ventilátory���������������������������290
Odsávacie zariadenia����������������������������290
Odsávanie pracovísk�����������������������������290
Odsávanie s ochranou proti výbuchom�290
Odsávače na dym pri zváraní����������������290
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Ohňovzdorné koše na papier�����������������388
Ohňovzdorné skrine������������������� 4, 102-130
Ohňovzdorné skrine na nebezpečné látky
������������������������������������������������������ 120-122
Okrúhle nádoby���������������������166, 184, 394
Okrúhle sudy�����������������������������������������170
Olejové bariéry��������������������������������������246
Olejové hady�����������������������������������������244
Olejové regály��������������������������� 68-88, 264
Olejové rohože��������������������������������������242
Olejové sklady���������������������������������������150
Olejové sorbentné role������������������ 240-246
Olejové sudové čerpadlá���������������146, 194
Olejové vankúše���������������������������� 237-252
Olejové zásobovacie kanvice146, 184, 394
Olejové zátarasy������������������������������������246
Olejový absorbent������������������������� 232-262
Olejový sorbent�������������������������������������242
Otvárač skrutkovacích uzáverov���� 210-211
Otvárač sudov����������������������� 210-211, 370
Očné núdzové stanice������������������� 288-296
Očné sprchy����������������������������������� 288-302
P
Paletové regály��������������������������������� 83-88
Paletové záchytné vane������36, 56, 80, 164
Paletový vozík����������������������������������������320
Paletový zdvíhací vozík z ušľachtilej ocele
��������������������������������������������������������������320
Palety na ochranu vody����� 4-30, 56, 80-84,
...................................................... 164, 264
Palety na plynové fľaše�����������������272, 284
Palety na sudy z PE���������������� 12-20, 42-56
Panoramatické zrkadlo������������������ 362-363
PE-bezpečnostné nádoby��������������184, 394
PE-bezpečnostné vane��������36, 56, 80, 164
PE-kanistre������������������������������ 94, 176-177
PE-lieviky�������������������������������146, 168, 212
PE-nádrže����������������������������������������������166
PE-odkvapkávacie vane���������������������������36
PE-odpadové vrecia�������������������������������388
PE-plniace kanistre������� 146, 182-184, 394
PE-plniace stanice�����������������������������������56
PE-poklop����������������������������������������������174
PE-policové vane�������������������������������������36
PE-regálové vane������������������������������36, 80
PE-regálové vozíky������������������������ 314-315
PE-stohovacia nádoba���������������������������326
PE-sudy��������������������������������������������������172
PE-sudy s poklopmi�������������������������������172
PE-systémová nádoba�������������������184, 394
PE-vane�������������������������������36, 56, 80, 164
PE-viacúčelové nádoby�����������������184, 394
PE-vložné vane����������������������������������������36
PE-vrecia�����������������������������������������������388
PE-výklopná nádoba������������������������������322
PE-záchytné vane����������������36, 56, 80, 164
Piestové čerpadlá��������������������������194, 370
Plachty na odvádzanie vody������������������269
Plastové nádoby��������������������166, 184, 394
Plastové sudové podstavce�������������������214
Plastové sudy�������������������������������� 166-172
Plastové vane����������������������36, 56, 80, 164
Plastové záchytné vane�������36, 56, 80, 164
Plastová nájazdová ochrana��������� 344-346
Plastová stohovacia nádoba�����������������326
Plechové vedro��������������������������������������190
Plniace držiaky����������������������� 12-20, 42-56
Plniace kanistre��������������� 94, 174-182, 394
Plniace lieviky���������������������������������������������
................146, 168-182, 212, 374-376, 394
Plniace vane��������������������������������������������36
Plytké vane����4-36, 56-66, 80-84, 164, 264
Pochôdzne sklady����������������������������������150
Podlahové bariéry���������������������������������350
Podlahové krytiny����������������������������������238

Podlahové krytiny na pracovisko�����������306
Podlahové plošiny������������������ 32-34, 56-66
Podlahové plošiny z umelej hmoty���� 56-66
Podlahové rohože������������������ 288, 304-308
Podlahové vane�������������������������������������������
...................... 4-36, 56-66, 80-84, 164, 264
Podlahové vane na regály�����������������36, 80
Podlahové vane z PE pre regály��������36, 80
Podlahové vane z ušľachtilej ocele�������������
...............................................6-11, 22, 264
Podstavce na oceľové sudy�������������������������
.......................................170, 214-215, 270
Podstavné skrine��������������������������� 128-129
Podvozky����������������������������������������312, 326
Podávač sudov130, 154-160, 218-226, 270
Pojazdné havarijné vane�������������������������22
Pojazdné pracovné stoly��������������� 316-318
Pojazdné záchytné vane�������������������� 12-22
Pojazdný vozík���������������������������������������262
Poklop����������������������������������������������������174
Poklopy na mrežové boxy������������������38, 88
Poklopy na prekrytie�������������������������� 12-26
Poklopy na sudy������������������������������������174
Poklop z umelej hmoty��������������������������174
Policové regále�������������������������� 68-75, 264
Policové vane������������������������������������������36
PolySafe systémy������ 56, 80, 132-140, 164
Pomoc na plnenie������ 62-64, 146, 168-182,
................................206-212, 370-376, 394
Ponorné kúpele����������������������������� 368-376
Ponorné nádoby������������������������������������376
Ponorná nádoba�������������������� 368-376, 394
Popruhové zahradzovacie pásy�������������358
Poschodový vozík�������������������������� 312-318
Postrekovacie kanvice����������� 368-374, 394
Postrekovacie kanvice z ušľachtilej ocele
���������������������������������������������� 368-374, 394
Posypový vozík��������������������������������������262
Potápacie zariadenia�����������������������������376
Pozorovacie zrkadlo����������������������� 362-363
Počítadlo množstva�������� 154-162, 196-198
Požiarny sklad na plynové fľaše������������282
Pracovné rohože�������������������� 288, 304-308
Predvoľba množstva�������������� 162, 196-198
Preprava mrežových boxov����������������38, 88
Preprava nebezpečného materiálu�������������
...............................................190-191, 270
Preprava sudov������ 130, 154-170, 214-230,
.......................................270-274, 286, 320
Prepravné kanistre���������� 94, 174-182, 394
Prepravné kanvice� 146, 160, 178-184, 394
Prepravné konštrukcie na plynové fľaše
�������������������������������������� 272, 284-287, 312
Prepravné krabice z hliníka�������������������328
Prepravné vane�� 4-36, 56, 80-84, 164, 264
Prepravné zariadenia�������������������� 312-318
Prepravná nádoba z ušľachtilej ocele���������
...............................................180-182, 394
Prepravná plošina���������������������������������312
Prepravný vozík��������������������� 262, 312-326
Prepravný vozík z hliníka�����������������������312
Prepravný vozík z ľahkého kovu�������������328
Prevádzkové vývesky��������������������� 254-258
Priemyselné absorbenty���������������� 232-252
Priemyselné odsávače������������������ 384-385
Priemyselné vedro���������������������������������190
Priemyselné čerpadlá����� 154-162, 196-198
Priemyselný mrežové boxy����������������38, 88
Prietokové počítadlo������ 154-162, 196-198
Prietokový merač������������ 154-162, 196-198
Profily na ochranu rohov��������������� 346-356
Protipožiarne koše na papier����������������388
Protipožiarne skrine���������� 4, 102-130, 282
Protišmykové behúne����������������������������306
Práškový hasiaci prístroj�����������������������165
Prípojné zariadenia na vysokozdvižný
stohovač�������������������������������� 130, 220-222

Prístavná výklopná nádoba����������� 324-325
Prístavný vozík������������������������������� 314-318
PSM-skrine�������������������������������� 4, 102-130
Páka na nádoby�������������������������������������210
Pákové čerpadlá������������ 146, 192-194, 370
R
Railroad rohože�������������������������������������246
Regálové palety������������������������ 68-75, 264
Regálové vane�����������������������������������36, 80
Regálové záchytné vane�������������������36, 80
Regálové škatule�����������������������������������330
Regálová nájazdná ochrana���������� 344-346
Regály��������������������������������������� 68-88, 264
Regály na chemikálie���������������� 68-88, 264
Regály na malé nádoby������������� 68-79, 264
Regály na nebezpečné látky����� 68-88, 264
Regály na nádoby���������������������� 68-88, 264
Regály na postavenie������������������������ 76-79
Retardéry�����������������������������������������������360
Riadenie únikov� 16, 28, 52-72, 84-96, 136,
........................160, 172-182, 264-269, 394
Rohože���������������������������������������������������238
Rohože do vonkajších priestorov����������246
Rohože proti pošmyknutiu����� 288, 304-308
Rohože proti únave�������������������������������306
Role����������������������������������������������� 234-250
Rotačné čerpadlá����������������������������������194
Rotačné čerpadlá s ručnou kľukou��������194
Rozpoznávanie únikov���������������������������������
............16, 28, 52-72, 84-96, 136, 160, 264
Rozprašovač�������������������������� 368-374, 394
Ručné miešacie zariadenia����������� 200-201
Ručné čerpadlá������������� 146, 192-194, 370
Ručný zdvíhací vozík������������������������������320
S
Sady ADR������������������������������ 164, 254-259
Sady DENSORB��������������������� 164, 254-259
Safe depoty��������������������������� 132-149, 264
Safe palety��������� 4-30, 56, 80-84, 164, 264
Samohasiace koše na papier����������������388
Samohasiaci poklop������������������������������388
Samovyklápač������������������������������� 324-325
Širokouhlé zrkadlo������������������������� 362-363
Skladacie vane��������������������������������������269
Sklad F90�����������������������������������������������282
Skladovacie boxy na sudy����� 132-149, 264
Skladovacie nádoby���� 38, 88-94, 160-191,
.......................................270, 326-332, 394
Skladovacie nádrže����������������������� 162-164
Skladovacie nádrže a na likvidáciu�������162
Skladovacie škatule����������������������310, 330
Skladovací kontajner�����������������������������150
Skladovanie bez zamŕzania�������������������150
Skladovanie IBC�������������������� 132-149, 264
Skladovanie nebezpečných látok
Kontajnery na nebezpečné látky�����������150
Skladovanie plynových fliaš���������� 272-282
Skladové regále������������������������ 68-88, 264
Sklad REI-120����������������������������������������282
Sklady na nebezpečný materiál������������150
Sklápače���������������������������������������� 322-325
Sklápače z umelej hmoty����������������������322
Skrine G30/G90�������������������������������������282
Skrine na chemikálie����������� 4, 90-130, 264
Skrine na fľaše s tekutým plynom� 272-282
Skrine na jedy��������������������� 4, 90-130, 264
Skrine na kyseliny������������������� 96-100, 264
Skrine na kyseliny a zásady���� 96-100, 264
Skrine na malé nádoby������� 4, 90-130, 264
Skrine na nebezpečné látky 4, 90-149, 264
Skrine na náradie����������������������������������338
Skrine na olej�������������������������� 90-102, 264
Skrine na pesticídy��������������������������������102
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Skrine na plynové fľaše����������������� 272-282
Skrine na skladovanie� 4, 90-130, 264, 338
Skrine na sudy����������������������� 130-149, 264
Skrine na tlakové plynové fľaše���� 272-282
Skrine na zásady��������������������� 96-100, 264
Skrine na šaty���������������������������������������338
Skrine na škodlivé látky������ 4, 90-130, 264
Skrine s harmonikovými dverami����������������
...................................................4, 102-130
Skrine s požiarnou ochranou�����������������������
...........................................4, 102-130, 282
Skrine z umelej hmoty������������� 96-100, 264
Skrine z ušľachtilej ocele������������������������96
Skrinky na prostriedky na upratovanie�338
Skrinky pre materiál������������������������������338
Skriňové vane������������������������������������������36
Snímač únikov���������������������������������������������
............16, 28, 52-72, 84-96, 136, 160, 264
Sorbenty���������������������������������������� 232-252
Špeciálne absorbenty������������������� 250-262
Špeciálne nádoby��������������������������184, 394
Špeciálne sorbentné role�������������� 248-250
Špeciálne sorbenty�������������������������������250
Špirálové uzemňovacie káble s
ochranou proti výbuchom�������������� 202-205
Špirálový uzemňovací kábel���������� 202-204
Sprchy na tvár������������������������������� 288-300
Stavebné vedro�������������������������������������190
Stavoznak��������������������������������������170, 208
Stohovacia nádoba�������������������������������326
Stohovacie nádoby z plastu������������������326
Stohovacie regály����������������������������� 76-79
Stolové vozíky������������������������������� 312-318
Stáčacie kohútiky����������������������������������������
........................178-182, 206-207, 370, 394
Stáčacie regály��������������������������������� 76-79
Stáčacie skrine����������������������������������������94
Stáčacie stanice������������������������������������������
........................ 12-20, 42-56, 132-149, 264
Stáčacie vane������������ 36, 56, 132-149, 264
Stáčacie čerpadlá�� 146-162, 192-198, 370
Stĺpiky������������������������������������������� 340-345
Sudové adaptéry�����������������������������������208
Sudové bandáže����������������������������172, 269
Sudové depoty���������������������� 132-149, 264
Sudové kliešte����������������������� 218-219, 270
Sudové miešacie zariadenia��������� 200-201
Sudové palety������������������������ 12-20, 42-56
Sudové podstavce z umelej hmoty Sudové
podstavce z PE��������������������������������������214
Sudové príslušenstvo62-64, 146, 168-182,
................................206-212, 370-376, 394
Sudové regály����������������������������������� 76-88
Sudové svorky����������������������� 218-219, 270
Sudové vane������� 6-34, 56-66, 80, 164, 264
Sudové ventily���������������������������������������208
Sudové zdvíhacie zariadenia130, 154-160,
.......................................218-226, 270, 320
Sudové čerpadlá���� 146-162, 192-198, 370
Sudová zdvižka��������������� 154-160, 222-230
Sudový bezpečnostný ventil������������������208
Sudový depot na vyrolovanie����������������140
Sudový kurič���������������������������������� 154-159
Sudový ohrievač���������������������������� 154-159
Sudový podstavec� 170, 214-216, 270, 320
Sudový prepravný zdvíhač���������������������������
................................154-160, 216-226, 320
Sudový vozík����������������������������������216, 320
Sudový zdvíhací vozík����������������������������������
................................154-160, 222-226, 320
Sudy���������������������������������������������� 170-172
Sudy s L-krúžkom����������������������������������172
Sudy s otvorom na zátku�����������������������170
Sudy so zátkou��������������������������������������170
Sudy s poklopmi������������������������������������170
Sudy z umelej hmoty��������������� 94, 172-177
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Systémové nádoby z umelej hmoty������������
...................................................... 184, 394
Systémové regálové vane�����������������36, 80
Systémové regálové vane z PE���������36, 80
Systémové čističe dielov�������������� 368-376
Systémová regálová vaňa�����������������������36
Systémový čistič dielov�������������������������376
Systémy na ochranu plôch��������������������������
................................ 32-34, 56-66, 346-356
Systémy na zoradenie ľudí��������������������358
Súprava na vyliatia��������������� 164, 254-259
T
T-code sudy�������������������������������������������270
Tekutiny na výplach očí����������������� 292-295
Telové sprchy��������������������������������� 288-302
Tepelná technika��������������������������� 154-159
Tesnenia na kanál��������� 178-182, 266, 394
Tesniace bariéry������������������������������������246
Tesniace hrádze������������� 178-182, 266, 394
Tesniace rohože�������������������������������������266
Tischabsaugungen��������������������������������290
Tlakový práškový hasiaci prístroj����������165
Transportné nádoby�������������������������������������
...... 38, 88-94, 160-191, 270, 326-332, 394
TRG-skrine���������������������������������������������282
U
UFA������������������������������������������������ 125-130
Ukazovateľ hladiny náplne������������170, 208
Ultračisté�����������������������������������������������194
Umývacie stoly������������������������������ 368-372
Únikové sady������������������������� 164, 254-259
Univerzálne absorbenty������������������������234
Univerzálne absorpčné prostriedky�������������
...............................................164, 232-262
Univerzálne boxy��������������������������� 328-332
Univerzálne sorbenty����������������������������234
Univerzálne vozíky������������������������� 312-318
Univerzálny prepravný vozík���������� 314-318
Upínacia čeľusť��������������������� 218-219, 270
Utierky������������������������������������������� 378-381
Uzatváracie bariéry������� 178-182, 266, 394
Uzatváranie plynových fliaš���������� 364-365
Uzavieracie systémy�����������������������������365
Uzavretie ochranných spínačov������������365
Uzavretie ventilov������������������������� 364-365
Uzemňovacie kliešte��������������������� 192-205
Uzemňovacie káble s ochranou proti
výbuchom�������������������������������������� 202-205
Uzemňovacie svorky���������������������� 192-205
Uzemňovacie zariadenia��������������� 192-205
Uzemňovací kábel������������������������� 192-205
V
VA kohútiky������������������� 178-182, 206, 394
Valcové sudy�����������������������������������������170
Vane��������������4-36, 56-66, 80-84, 164, 264
Vane na chemikálie�������������������������������������
...................... 4-36, 56-66, 80-84, 164, 264
Vane na malé nádoby������ 4-11, 22, 36, 264
Vane na olej��4-36, 56-66, 80-84, 164, 264
Vane na rovný povrch������������� 32-36, 56-66
Vane z umelej hmoty�����������36, 56, 80, 164
Vane z ušľachtilej ocele�������� 6-11, 22, 264
Vario regály������������������������������� 68-88, 264
Varovné profily������������������������������ 346-356
VA skrine�������������������������������������������������96
Vaňové regále��������������������������� 68-88, 264
Vaňové vložky������������������������������������������36
VbF-skrine���������������������������������������������130
VbF sudové skrine���������������������������������130
Vedro�����������������������������������������������������190

Vedro na vodu���������������������������������������190
Veká na sud�������������������������������������������174
Ventilové uzávery�������������������������� 364-365
Vertikálna skriňa�����������������������������������120
Veľké koše na papier�����������������������������388
Viacúčelové boxy��������������� 38, 88, 326-332
Viacúčelové koše z umelej hmoty�184, 394
Viacúčelové nádoby����������������������184, 394
Viacúčelové sorbenty�������������������� 250-262
Viacúčelové vozíky������������������������ 312-318
Vlhčiace kanvice������������������� 368-376, 394
Vlhčiace kanvice z ušľachtilej ocele�����������
...............................................368-374, 394
Vložky do vane z umelej hmoty���������������36
Vložné vane���������������������������������������������36
Vodivé kanistre������������������������������ 176-177
Vodivé lopaty�����������������������������������������262
Vonkajšie skladovanie����������� 132-150, 264
Vozík��������������������������������������262, 312, 326
Vozík na balónové kanistre�����������274, 286
Vozík na granuláty���������������������������������262
Vozík na krabice������������������������������������312
Vozík na krabice z hliníka����������������������328
Vozík na plynové fľaše��� 272, 284-287, 312
Vozík na posypovú soľ���������������������������262
Vozík na posypový materiál�������������������262
Vozík na sudy���������������������������������216, 320
Vozík na sypký materiál�������������������������262
Vozík na vrecia��������������������������������������312
Vozík s madlom����������������������������� 312-316
Vozíky do pracovne��������������������������������318
Vozíky na balíky����������������������������� 314-318
Vozíky na schody�����������������������������������312
Vozíky z umelej hmoty���������������������������262
Vpichované kotúče��������������������������������238
Vrecia na odpadové koše����������������������388
Vrecia z umelej hmoty���������������������������388
Vreteno��������������������������������������������������338
Vrstvy proti únave����������������� 288, 304-308
Vybíjacie rolky������������������������������� 202-205
Vyklápacie nádoby z umelej hmoty�������322
Vyklápač balónových kanistrov�����274, 286
Vyklápač pilín�������������������������������� 324-325
Vykurovacie plášte������������������������ 154-159
Vykurovacie plášte s ochranou proti
výbuchom ������������������������������������� 158-159
Vykurovacie pásy��������������������������� 154-159
Vypúšťacie kohútiky������������������������������������
........................178-182, 206-207, 370, 394
Vyrovnávanie potenciálu��������������� 192-205
Vysavač�������������������������������������������������290
Vysávač kvapalín��������������������������� 384-385
Výklopné nádrže na piliny������������� 324-325
Výklopné vozíky z umelej hmoty������������322
Výklopná nádoba na ťažký náklad� 324-325
Výklopný nádoba��������������������������� 322-325
Výklopný vozík������������������������������� 322-325
Výrobky pre servis v zime����������������������332
Vývesky������������������������������������������ 254-258
Všestranné zrkadlá������������������������ 362-363

Zberač kovových pilín��������������������368, 382
Zberač na čistiace vlny���������190, 368, 388
Zberač odpadkov�������������������190, 368, 388
Zberač pilín�����������������������������������368, 382
Zber nebezpečných látok����������������������������
...............................190, 266, 368, 386-388
Zberné boxy����������������������� 38, 88, 326-332
Zberné nádoby������ 190, 266, 368, 386-388
Zberné nádrže���������������������������������������162
Zberné vane��4-36, 56-66, 80-84, 164, 264
Zberné vane na použitý olej��������������������36
Zdržiavanie únikov� 172-182, 266-269, 394
Zdviháky s ochranou proti výbuchom���160,
228-230
Zdvižka��������������������������� 154-160, 222-226
Zdvižné vozíky na palety�����������������������320
Zdvižný vozík s váhou����������������������������320
Zdvíhacia svorka na sudy����������������������������
................................130, 154-160, 220-226
Zdvíhacie zariadenia�����������������������������������
................130, 154-160, 220-226, 274, 286
Zdvíhací vozík����������������������������������������320
Zdvíhanie a preprava sudov������������������������
130, 154-170, 214-230, 270-274, 286, 320
Zdvíhač sudov 130, 154-160, 218-226, 270
Zrkadlo������������������������������������������ 362-363
Zvlhčovač������������������������������ 368-376, 394
Zábrany na šachty���������������������������������352
Záchranné sudy�������������������������������������270
Záchranné vane�������������������������������36, 269
Záchytné nádoby�����������������������������������166
Záchytné vane���������������������������������������������
...................... 4-36, 56-66, 80-84, 164, 264
Záchytné vane na malé nádoby������������������
.........................................4-11, 22, 36, 264
Záchytné vane na ochranu vody�����������������
............................4-36, 56, 80-84, 164, 264
Záchytné vane na regály�������������������36, 80
Záchytné vane z PE pre regály����������36, 80
Záchytné vane z umelej hmoty�������������������
............................................ 36, 56, 80, 164
Záchytné vane z ušľachtilej ocele���������������
...............................................6-11, 22, 264
Základné vane������������������ 4-36, 80-84, 264
Zásobné nádrže����������������������������� 162-164
Zásobník na posypovú soľ���������������������332
Zásobník na posypový materiál������������332
Zásobný a čistiaci vozík������������������������262
Zásobovacie nádrže���������������������� 162-164
Zásuvné regály�������������������������� 68-75, 264
Zátarasy na tekutiny�����������������������������������
................................172-182, 266-269, 394

Z
Zablokovanie vyliatiu����������������������������������
................................172-182, 266-269, 394
Zahradenia������������������������� 82-88, 340-360
Zahradenie výtokom������������������������������������
................................172-182, 266-269, 394
Zahradzovacie mreže����������������������������352
Zahradzovacie pásy�������������������������������358
Zahradzovacie trámy�����������������������������353
Zahradzovací oblúk����������������������� 348-350
Zariadenia na obracanie�����������������������������
...............................160, 226-230, 274, 286
Zberače nebezpečných látok� 190, 368, 388
Zberač kovov���������������������������������368, 382
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Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky – platia pre všetky objednávky tovaru
a služieb z našich katalógov, brožúr a internetového obchodu
Dodacie a platobné podmienky

Stornovacie podmienky

Pre všetky objednávky platia výhradne nižšie uvedené Všeobecné dodacie a platobné
podmienky. Odlišné ustanovenie je možné dohodnúť iba na základe písomného
súhlasu oboch zmluvných strán. Pri odosielaní objednávky je záväzné najmä číslo
tovaru, pričom predávajúci nenesie zodpovednosť za omyly v objednávke zo strany
kupujúceho. Odoslaná objednávka je pre kupujúceho záväzná a jej podpisom
potvrdzuje kupujúci súhlas s obchodnými podmienkami.

Storno objednávky je nutné vykonať vždy písomnou formou. K odstúpeniu od zmluvy
z dôvodu nedodržania dodacej lehoty zo strany predávajúceho je kupujúci oprávnený
až po uplynutí náhradnej dodacej lehoty, ktorá je 3 týždne od dátumu prevzatia
písomného upozornenia zo strany kupujúceho o tom, že mu tovar nebol dodaný.
V prípade, že kupujúci odstúpi od už podpísanej kúpnej zmluvy alebo stornuje záväzne
vystavenú objednávku, bez  pochybenia zo strany predávajúceho, vyhradzuje si
predávajúci právo účtovať storno poplatok co výške 20% z celkovej ceny objednávky.
Súčasne môže tiež predávajúci odstúpiť od objednávky v prípade, že objednaný tovar
nie je možné dodať v požadovanej dodacej lehote. Táto skutočnosť je kupujúcemu
bezodkladne písomne oznámená.

Ceny
Všetky ceny sú uvedené bez DPH a vzťahujú sa  iba na konkrétny výrobok.
Príslušenstvo alebo zobrazené príslušenstvo, pokiaľ  tak nie je vyslovene
uvedené, nie je v cene zahrnuté. Vydaním nového katalógu sa automaticky ceny
z predchádzajúceho katalógu stávajú neplatnými. V opodstatnených  prípadoch si
vyhradzujeme právo na zmenu cien.
Balenie a doprava
Doprava tovaru a jeho balenie je okrem označených položiek zdarma. Pri objednávke
do 40,-€ bez DPH je účtovaný servisný poplatok.
Platobné podmienky
Pri všetkých objednávkach je tovar dodávaný na faktúru, ktorej splatnosť je 14 dní. V
opodstatnených prípadoch je možno po vzájomnej dohode stanoviť dobu splatnosti
individuálne, príp. u vybraného sortimentu realizovať nákup tovaru na leasig. Kupujúci
berie na vedomie, že až do úplného uhradenia kúpnej ceny, je tovar majetkom
predávajúceho.
Dodacie lehoty

Záruka
Reklamáciu dodaného tovaru he nutné uplatniť bezodkladne po zistení vady,
najneskôr do 7 dní od dodania tovaru a to vždy písomnou formou. Kupujúci je
povinný vždy po prevzatí tovaru od prepravcu, skontrolovať  stav tovaru (kvalitu
a kvantitu). Každá zistená vada musí byť zaznamenaná na prepravnom alebo
dodacom liste a potvrdená dopravcom. V prípade včasnej a oprávnenej reklamácie
neodstrániteľnej vady tovaru je kupujúcemu dodaný bezplatne nový tovar. V prípade
vady odstrániteľnej  bude vykonaná oprava tovaru.

Technické podmienky
Aby sme čo najlepšie vyhoveli našim zákazníkom, neustále naše výrobky vyvíjame.
Z tohto dôvodu si vyhradzujeme právo na technické zmeny podmienené inováciami
sortimentu, rovnako ako aj na zmenu farby a tvaru výrobkov.
*Vtlačené na papieri bielenom bez použitia chlóru.

Uvedené dodacie lehoty sa vzťahujú vždy  iba na výrobky zobrazené na predmetnej
strane katalógu. V prípade väčšieho objednaného množstva alebo špecifických
objednávok sa na základe vzájomnej dohody strán  dodacia lehota rieši individuálne.
Pokiaľ nie je zo strany predávajúceho možné dodržať dodací termín uvedený v
katalógu, je  o tom kupujúci bezprostredne po objednaní informovaný a je mu
navrhnutý iný zmluvný dodací termín.

Poradenství: 032 743 04 67
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Management úkapov nebezpečných kvapalín
Flexibilné uzatváracie bariéry
W na lokalizáciu a udržanie vytekajúcich kvapalín, napr. na
vstupných otvoroch kanálov
W špeciálna zmes plastov je odolná voči vode, uhľovodíkom a
mnohým iným chemikáliám
W spoľahlivo sa uchytia a môžu byť opakovane použité po umytí
mydlovou vodou

Špeciálne tvarované konce umožňujú bezpečné
spájanie niekoľkých bariér.

3-metrové uzatváracie bariéry sú vybavené praktickými
úchytkami pre bezpečné a pohodlné používanie.

Extrémne ﬂexibilný, priľnavý
materiál na spodnej strane sa
ideálne prispôsobí povrchu.
Vonkajšie rozmery D x Š x V [mm]
Obj. č.
Cena € / ks
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Všetky položky s dopravou zdarma

2000 x 45 x 50

2000 x 70 x 100

3000 x 70 x 100

130-515-S0

259-455-S0

116-046-S0

235,-

418,-

632,-

Dodacia lehota: dodávka zo skladu

www.denios.sk

