DENIOS nabízí více bezpečnosti
Záchytné vany a depoty
z oceli

6 Vany na malé nádoby

10

Skříně na nebezpečné
látky

Vážení obchodní přátelé,
vše začalo před více než 30 lety vývojem a výrobou prvního prototypu ocelové záchytné vany a v
současné době můžete Vy, jako zákazníci společnosti DENIOS, profitovat z našich dlouholetých
zkušeností. Ty se promítají především do širokého sortimentu produktů pro předpisové skladování a
manipulaci s nebezpečnými látkami, které se vyznačují nejvyšší kvalitou a maximální funkčností.
V naší nabídce naleznete nejrůznější produkty, jako například záchytné vany, bezpečnostní skříně,
klasické sklady na nebezpečné látky nebo sklady s požární odolností nejrůznějších velikostí, které
přispívají k ochraně Vás i Vašich zaměstnanců.

DENIOS s.r.o.
ul. Šoltésovej č. 1995
911 01 Trenčín

Další řady produktů naleznete v našem aktuálním katalogu nebo na našem online shopu
www.denios.cz/shop. Máte nějaké dotazy nebo potřebujete pomoci s výběrem správného produktu?
DENIOS obchodní zástupci Vám rádi poradí! Zavolejte si na bezplatnou poradenskou linku 800 383 313.
E KO LÓ G I A & B E Z P E Č N O S Ť
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Vás tým DENIOS

1

Záchytné vany
a depoty z oceli
Vysoce odolné
9

8

2

2

Záchytná vana DENIOS pro-line

Depot na nebezpečné látky Securo typ SC-2

Depot na nebezpečné látky Cubos typ L-4.2

1 Záchytná vana DENIOS classic-line z oceli,
pro 2 sudy à 200 litrů, lakovaná, podjízdná, s mřížovým roštem,
Obj. č. 259-308-0S,
€ 196,-

4 Záchytná vana DENIOS classic-line z oceli,
pro 4 sudy à 200 litrů, zinkovaná, podjízdná, s mřížovým roštem,
Obj. č. 259-321-0S,
€ 307,-

2 Záchytná vana DENIOS pro-line z oceli,
pro 2 IBC nádrže, lakovaná, 2 mřížové rošty,
Obj. č. 259-415-0S,
€ 696,-

5 Pojízdná záchytná vana DENIOS base-line z oceli,
pro 1 sud à 200 litrů, lakovaná, s mřížovým roštem,
Obj. č. 255-188-0S,
€ 317,-

3 Sudový podstavec pro 2 sudy à 50 / 60 nebo 200 litrů,
zinkovaný,
Obj. č. 114-527-0S,
€ 98,50

6 Záchytná vana classic-line z oceli,
stáčecí prostor pro 1 IBC, lakovaná, stáčecí podstavec,
Obj. č. 259-385-0S,
€ 812,-

7

Ochrana proti postříkání

6

5

Záchytná vana classic-line

Ocel je vhodný materiál pro hořlavé a vodu ohrožující kapaliny. Bezpečně
odolává vysokému zatížení v každodenním provozu ve firmě. Sváry jsou
podrobeny zkoušce těsnosti. Výsledek: bezpečné, kompaktní a prostorově
úsporné řešení.

1

Záchytná vana DENIOS classic-line

Pojízdná záchytná vana DENIOS base-line

3

Sudový podstavec

7 Ochrana proti postříkání, zinkovaná,
pro záchytné vany široké 1350 mm,
Obj. č. 114-567-0S,
€ 249,8 Depot na nebezpečné látky Cubos typ L-4.2,
pro 4 sudy à 200 litrů, lakovaný, modrý,
Obj. č. 249-911-0S,
€ 1.436,9 Depot na nebezpečné látky Securo typ SC-2,
2 x 2 police, pro malé nádoby s objemem do 60 litrů,
Obj. č. 259-065-0S,
€ 1.118,-

Poradenstvo: 032 743 04 67 | www.denios.sk
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Záchytná vana DENIOS classic-line
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1

IBC kontejner

9

Prodloužený vypouštěcí nástavec pro IBC
5

6

3

Plastová sudová zátka

PE paleta

Předsádková nádoba k záchytné vaně
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4

Záchytná vana DENIOS classic-line

Záchytná vana DENIOS classic line

Záchytné vany
a depoty z plastu
Extrémně lehké
4

8

Sudový trychtýř

2

Depot PolySafe typ D

8

Sudový trychtýř

Při manipulaci s agresivními kapalinami je dobré používat produkty z chemicky vysoce odolného plastu. Všechny
plastové záchytné vany na malé nádoby, sudy nebo IBC nádrže jsou jednolité a bezešvé, vyráběné ve vlastní výrobě
DENIOS, absolutně nepropustné. V sortimentu DENIOS naleznete také praktické příslušenství, např. prodloužený
vypouštěcí nástavec pro IBC nádrže, u kterého oceníte především jeho funkčnost.

1 IBC kontejner,
PE paleta, 1000 litrů,
plnící otvor DN 150, vypouštěcí otvor DN 50,
Obj. č. 266-167-0S,
€ 498,- / kus
€ 435,- / kus od 4 kusů

4 Záchytná vana DENIOS classic line,
z polyethylenu (PE) pro 1 IBC nádrž,
s PE odstavnou plochou,
Obj. č. 148-303-0S,
€ 698,-

7 Záchytná vana DENIOS classic-line,
z polyethylenu (PE), pro 4 sudy,
bez roštu,
Obj. č. 265-413-0S,
€ 382,-

2 Depot PolySafe typ D,
pro 2 sudy à 200 litrů,
z plastu,
Obj. č. 211-945-0S,
€ 1.168,-

5 Plastová sudová zátka,
na 220litrové sudy, zátkové šroubení 3/4'' a 2'‘,
Obj. č. 266-141-0S,
€ 87,- / kus
€ 82,- / kus od 4 kusů

8 Sudový trychtýř z polyethylenu (PE),
objem 22 litrů,
Obj. č. 114-877-0S,
€ 87,-

3 Předsádková nádoba k záchytné vaně na IBC,
stabilní konstrukce, výškově nastavitelná,
Obj. č. 236-741-0S,
€ 169,-

6 PE paleta, černá,
Š x H x V (mm): 1200 x 1200 x 150,
Obj. č. 193-491-0S,
€ 144,-

9 Prodloužený vypouštěcí nástavec pro IBC,
Obj. č. 117-254-0S,
€ 21,50
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DENSORB mobilní havarijní sada
Medium ve vozíku Caddy

10 DENSORB mobilní havarijní sada
Medium ve vozíku Caddy, provedení Olej,
Obj. č. 259-470-0S,
€ 672,-

5
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8

Madlo pro vany na malé
nádoby DENIOS classic-line

4

7

6

Vana na malé
nádoby DENIOS
classic-line

FALCON smáčecí konev

Vana na malé
nádoby DENIOS
classic-line

Vana na malé nádoby DENIOS pro-line

Vany na malé nádoby
Vždy po ruce
U DENIOS záchytných van na malé nádoby je kladen důraz především na jednoduchou
manipulaci a extrémní kompaktnost. To umožní bezpečné umístění přímo na pracovišti.
Záchytné vany lze díky své konstrukci využít také k zachycení případných úniků kapalin,
například pří stáčení.

6

10

Vana na malé nádoby DENIOS base-line

10

5

Vana na malé nádoby
DENIOS pro-line

Vana na malé
nádoby DENIOS
base-line

4

FALCON smáčecí konev

NOVINKA

€ 89,-

Obj. č. 263-215-0S

1 Vana na malé nádoby DENIOS classic-line z oceli,
lakovaná, zinkovaný děrovaný plech, objem 10 litrů,
Obj. č. 250-838-0S,
€ 107,3

Vana na malé nádoby
DENIOS pro-line

1

Vana na malé nádoby
DENIOS classic-line

2 Vana na malé nádoby DENIOS classic-line z oceli,
lakovaná, zinkovaný děrovaný plech, objem 20 litrů,
Obj. č. 250-693-0S,
€ 142,3 Vana na malé nádoby DENIOS pro-line z nerezu,
nerezový děrovaný plech, objem 5 litrů,
Obj. č. 250-848-0S,
€ 199,4 FALCON smáčecí konev z polyethylenu (HDPE),
1 litr,
Obj. č. 263-215-0S,
€ 89,-
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5 Vana na malé nádoby DENIOS pro-line
z polyethylenu (PE), PE mřížový rošt, objem 20 litrů,
Obj. č. 248-041-0S,
€ 83,50

Bezpečnostní
sběrná nádoba

6 Vana na malé nádoby DENIOS pro-line
z polyethylenu (PE), mřížový rošt, objem 120 litrů,
Obj. č. 264-514-0S,
€ 271,-

9

7 Vana na malé nádoby DENIOS classic-line
z polyethylenu (PE), kolečka, objem 60 litrů,
Obj. č. 129-161-0S,
€ 185,Vana na malé nádoby DENIOS base-line

8 Madlo pro vany na malé nádoby DENIOS classic-line
z polyethylenu (PE),
Obj. č. 130-627-0S,
€ 46,9 Vana na malé nádoby DENIOS base-line
z polyethylenu (PE), bez roštu, objem 32 litrů,
Obj. č. 243-475-0S,
€ 54,50
10 Vana na malé nádoby DENIOS base-line
z polyethylenu (PE), bez roštu, objem 15 litrů,
Obj. č. 243-469-0S,
€ 39,-

5

Vana na malé nádoby DENIOS pro-line

Poradenstvo: 032 743 04 67 | www.denios.sk
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11 Bezpečnostní sběrná nádoba z nerezu,
objem 50 litrů, s víkem,
Obj. č. 256-123-0S,
€ 198,- / kus
€ 188,- / kus od 5 kusů
Bezpečnostní sběrná nádoba

7

1

Regál na nebezpečné látky GKW 1360

5

6

Kombinovaný regál 3 K6-I

FALCON bezpečnostní konev

9

Regály na nebezpečné látky
Bezpečné a optimální skladování
Je jedno, zda potřebujete uskladnit malé nádoby, sud nebo IBC nádrž, vodu ohrožující, hořlavé
nebo agresivní chemikálie - vždy Vám nabídneme vhodný regál na nebezpečné látky. Regály na
nebezpečné látky od DENIOSu jsou prostorné a libovolně rozšířitelné.

7

8

FALCON bezpečnostní kanystr

Sud s ocelovým víkem

1 Regál na nebezpečné látky GKW 1360
pro agresivní chemikálie, 4 PE vany, základní pole,
Obj. č. 199-591-0S,
€ 567,-

4 Regál na sudy a malé nádoby GRS 1250,
lakovaná záchytná vana, 2 roštové police, nástavné pole,
Obj. č. 201-816-0S,
€ 598,-

7 FALCON bezpečnostní kanystr z nerezu,
se schválením pro přepravu, 10 litrů,
Obj. č. 180-687-0S,
€ 143,-

2 Sudový regál AWS pro 2 sudy à 200 litrů,
záchytná vana z oceli, zinkovaný podstavec na konev,
Obj. č. 114-312-0S,
€ 452,-

5 Kombinovaný regál 3 K6-I, lakovaná záchytná vana,
pro 6 IBC nádrží à 1000 litrů, základní pole,
Obj. č. 199-729-0S,
€ 3.037,-

8 FALCON Lubriflex stáčecí konev z polyethylenu (HDPE),
s vyměnitelnou výpustí, objem 2 litry,
Obj. č. 243-460-0S,
€ 98,-

3 Regál na sudy a malé nádoby GRS 1250,
lakovaná záchytná vana, 2 roštové police,
základní pole,
Obj. č. 201-815-0S,
€ 638,-

6 FALCON bezpečnostní konev z oceli,
lakovaná, s jemným dávkovacím kohoutem,
objem 1 litr,
Obj. č. 188-951-0S,
€ 88,50

9 Sud s ocelovým víkem, objem 212 litrů,
lakovaný, UN schválení,
Obj. č. 174-029-0S,
€ 122,- / kus
€ 116,- / kus od 4 kusů

3

Regál na sudy a malé nádoby GRS 1250

2

Sudový regál AWS

8

3

Regál na sudy a malé
nádoby GRS 1250

4

FALCON Lubriflex stáčecí konev

Regál na sudy a malé
nádoby GRS 1250
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Skříně na nebezpečné látky
Bezpečnost přímo v provozu
1

1 Ekologická skříň PolyStore,
z plastu, Š (mm): 1225,
4 mřížové rošty z nerezu,
Obj. č. 248-937-0S,
€ 1.138,2 Skříň na chemikálie Easy,
Š (mm): 1000, podlahová vana
a 3 vložné police,
Obj. č. 201-936-0S,
€ 454,3 Skříň na chemikálie Protect,
Š (mm): 1000, podlahová vana
a 3 záchytné vany,
Obj. č. 201-960-0S,
€ 437,-

2

3

10

Skříň na chemikálie Easy

Skříň na chemikálie Protect

Ekologická skříň PolyStore

5

Protipožární skříň na nebezpečné látky Edition

8

6

4 Protipožární skříň na nebezpečné látky Select,
Š (mm): 1193, podlahová vana a 3 vložné police,
typ 90,
Obj. č. 200-990-0S,
€ 2.616,-

7 Protipožární skříň na nebezpečné látky Basis-Line,
Š (mm): 864, podlahová vana a 4 výsuvné vany,
typ 30,
Obj. č. 218-381-0S,
€ 2.029,-

5 Protipožární skříň na nebezpečné látky Edition,
Š (mm): 1193, podlahová vana a 3 vložné police,
typ 90,
Obj. č. 116-979-0S,
€ 2.316,-

8 Protipožární podstavná skříň,
Š (mm): 593, výsuvná vana,
typ 90,
Obj. č. 178-043-0S,
€ 1.232,-

6 Protipožární skříň na nebezpečné látky Slim-Scoper,
Š (mm): 449, s vertikálním výsuvem, 4 police,
typ 90,
Obj. č. 245-542-0S,
€ 3.782,-

9 Odvětrávací nástavec s oběhovým filtrem
ke skříním na nebezpečné látky,
Obj. č. 156-498-0S,
€ 1.584,-

9

Protipožární
podstavná skříň

Odvětrávací nástavec
s oběhovým filtrem

Protipožární skříň na nebezpečné látky Slim-Scoper

Výběr skříně na nebezpečné látky se odvíjí od toho, jaký druh látky
bude uvnitř skříně uskladněný. Je nutné rozlišovat tři druhy látek:
vodu ohrožující, hořlavé a agresivní. DENIOS nabízí pro každý
druh látky vhodnou skříň na nebezpečné látky, která bude přesně
odpovídat Vašim požadavkům.

7

4

Protipožární skříň na
nebezpečné látky Basis-Line

Protipožární skříň na
nebezpečné látky Select
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SmartStore
Zavřete riziko
do skříně
Při nabíjení lithium-iontových baterií může
vnitřní zkrat způsobit tzv. „Thermal Runaway“.
Jde o velmi vysoký rizikový faktor, který
způsobí během krátké chvíle extrémní
nárůst teploty. Proto DENIOS vyvinul nové
bezpečnostní skříně typu SmartStore pro
skladování a nabíjení lithium-iontových
baterií. Tyto skříně disponují tříúrovňovým
/ protipožárním systémem a 90minutovou
požární odolností zevnitř i zvenku skříně.

€ 5.931,Obj. č. 261-997-0S

DENIOS s.r.o.
sídlo společnosti
Na Jelence 1330
386 01 Strakonice
pobočka Slovensko
ul. Šoltésovej č. 1995
911 01 Trenčín

Kompletní servisu od DENIOSu –
pro Vaší bezpečnost
Nabízíme Vám kompletní servis a revize skladovacích
systémů, včetně bezpečnostních protipožárních skříní.
Rádi a včas Vás upozorníme na termín provedení
pravidelných revizí. Vy se tak můžete v klidu soustředit
na své zákazníky. Společně s DENIOSem je bezpečnost
vždy na Vaší straně.

www.denios.sk/servis-udrzba

Poradenství: 0800 11 80 70
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© Copyright DENIOS AG 2020, Bad Oeynhausen. Odborné informace v této brožuře byly vypracovány na základě nejlepších znalostí a vědomostí. Částečně se ale opírají o názory a odhad autorů. Případnou zodpovědnost za
aktuálnost, úplnost a správnost údajů nemůže firma DENIOS převzít. Dbejte místních a aktuálních platných předpisů. Doprava zdarma. Platí Všeobecné obchodní podmínky uvedené na našich internetových stránkách
www.denios.cz/obchodni-podminky a Zásady ochrany osobních údajů www.denios.sk/ochrana-dat. Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.
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