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MĚJTE NEBEZPEČNÉ LÁTKY 
POD KONTROLOU

MAXIMÁLNÍ BEZPEČNOST 
PŘI PŘEPRAVĚ

MAXIMÁLNÍ BEZPEČNOST 
PRO ZAMĚSTNANCE2 6 10

DENIOS nabízí více bezpečnosti

Vážení obchodní přátelé, 
   

E
K

O
LÓ

G
IA

 &
 B

E
Z

P
E

Č
N

O
S

Ť

v praxi se běžně setkáváme s tím, že není věnována dostatečná pozornost nakládání  
s nebezpečnými látkami. S těmito látkami se v praxi často manipuluje a jsou během 
výrobního procesu přepravovány z bodu A do bodu B.

V nabídce DENIOS najdete kompletní program a produkty, díky kterým budete 
nebezpečné látky přepravovat a manipulovat s nimi zcela bezpečně a navíc také 
efektivně bez ohledu na to, jaké máte požadavky a potřeby. Některé z nich Vám 
představíme na dalších stránkách. 

 

Vás tým DENIOS
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FALCON, vlastní značka společnosti DENIOS, nabízí produkty, které Vám usnadní manipulaci s 
agresivními a hořlavými kapalinami.
FALCON nabízí mnoho řešení z oceli, nerezu i vysoce odolného plastu pro bezpečné dávkování, 
přepravu i skladování.

Mějte nebezpečné látky 
pod kontrolou
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€ 85,-
Obj. č. 263-213-0H

FALCON Lubriflex stáčecí konev z polyethylenu (HDPE), 
s vyměnitelnou výpustí, 5 litrů,
Obj. č. 243-461-0H,
€ 109,- / kus
€ 105,- / kus od 10 kusů

FALCON bezpečnostní konev z nerezu,
s jemným dávkovacím kohoutem, 1 litr,
Obj. č. 204-058-0H,
€ 169,-

FALCON bezpečnostní konev z polyethylenu (HDPE),
s jemným dávkovacím kohoutem, 1 litr,
Obj. č. 263-213-0H,
€ 85,- 

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

FALCON bezpečnostní kanystr z oceli, 
lakovaný, se stáčecím kohoutem, 10 litrů,
Obj. č. 242-250-0H,
€ 96,-

FALCON ponorná nádoba z oceli,
lakovaná, s košem na díly, 8 litrů,
Obj. č. 243-454-0H,
€ 212,-

FALCON smáčecí konev z oceli,
lakovaná, 1 litr,
Obj. č. 187-531-0H,
€ 65,-

FALCON smáčecí konev z polyethylenu (HDPE), 
1 litr,
Obj. č. 263-215-0H,
€ 89,-

FALCON postřikovací konev z nerezu,
1 litr,
Obj. č. 204-618-0H
€ 152,-

NOVINKA
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NOVINKA

Ocelový sud, 
216,5 litrů, uvnitř surový,
Obj. č. 117-976-0H,
€ 92,- / kus
€ 87,- / kus od 4 kusů

Sud s ocelovým víkem, 
212 litrů, lakovaný,
Obj. č. 174-029-0H,
€ 122,- / kus
€ 116,- / kus od 4 kusů

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

Plastový kanystr z polyethylenu (PE),
20 litrů, transparentní,
Obj. č. 266-989-0H,
€ 16,- / kus
€ 15,- / kus od 5 kusů

Plastový kanystr z polyethylenu (PE),
30 litrů, modrý,
Obj. č. 266-997-0H,
€ 19,- / kus
€ 17,- / kus od 5 kusů

Skladovací a dávkovací nádoba
z polyethylenu (PE), 
35 litrů, transparentní,
Obj. č. 270-475-0H,
€ 66,50

Plastový sud, 
220 litrů, zátkové šroubení 3/4'' a 2'',
Obj. č. 266-141-0H,
€ 87,- / kus
€ 82,- / kus od 4 kusů

Plastový sud s víkem, 
60 litrů,
Obj. č. 266-134-0H,
€ 42,- / kus
€ 40,- / kus od 4 kusů

Volba vhodné nádoby je základ pro bezpečnou manipulaci s nebezpečnými látkami.
DENIOS Vám nabízí rozsáhlou nabídku skladovacích a přepravních nádob - od malých 
kanystrů až po 1000 litrové IBC nádrže.

Bezpečnost začíná 
výběrem vhodné nádoby
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V oblasti s nebezpečím výbuchu musí být i samotné vybavení 
přizpůsobeno podmínkám tohoto prostředí. 

DENIOS nabízí široký sortiment produktů v provedení Ex jako jsou 
sudové zdvižky, sudové vozíky, nejiskřivé nářadí nebo elektricky 
vodivé nádoby. 

Maximální 
bezpečnost při 
přepravě

Více než
2.000 produktů
do Ex prostředí

Více informací naleznete na:
www.denios.sk
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Plastový sud, Ex provedení,  
220 litrů, zátkové šroubení 2'' hrubé a 2'' TriSure,
Obj. č. 266-142-0H,
€ 110,- / kus
€ 104,- / kus od 4 kusů

IBC kontejner, Ex provedení, ocelové ližiny,  
1000 litrů, plnící otvor DN 225, vypouštěcí otvor DN 80,
Obj. č. 266-175-0H,
€ 587,- / kus
€ 564,- / kus od 4 kusů

Plastový kanystr,  
antistatický, objem 60 litrů, černý,
Obj. č. 129-121-0H,
€ 68,- / kus
€ 61,50 / kus od 5 kusů

Plastový kanystr z polyethylenu (PE),  
elektricky vodivý, objem 10 litrů, černý,
Obj. č. 148-430-0H,
€ 34,50 / kus
€ 31,50 / kus od 5 kusů

Sudová zdvižka Secu Ex, 
široký podvozek, V 2135 mm, 
typ W, pro 60-220litrové sudy, ATEX,
Obj. č. 236-572-0H,
€ 5.034,-

Sudový vozík Secu Comfort, 
ocelový, práškově lakovaný, pro ocelové  
nebo plastové sudy, elektricky vodivý,
Obj. č. 250-280-0H,
€ 735,-

Elektrické sudové čerpadlo na rozpouštědla, 
ponorná hloubka 1200 mm, v provedení Ex,
Obj. č. 172-104-0H,
€ 2.779,-

IBC trychtýř,  
elektricky vodivý,
Obj. č. 230-342-0H,
€ 176,-
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Během stáčení hořlavých kapalin může dojít důsledkem úniku látky ke 
vzniku výbušné atmosféry. 
Proto přichází DENIOS s ATEX čerpadly s integrovaným kabelem pro 
vyrovnání potenciálu a DEKRA přezkoušenými ručními čerpadly nebo 
antistatickými sety, které riziku výbuchu předchází.

Bezpečné čerpání 
hořlavin
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Zemnící kabel se 2 zemnícími kleštěmi,
izolace a ATEX schválení,
délka kabelu 2 metry,
Obj. č. 165-882-0H,
€ 162,-

Zemnící kabel s kontrolkou 2-pólový, 
2 nerezové kleště ATEX: 1x LED/baterie,
1x HD 235 mm, 3 m kabel,
Obj. č. 195-370-0H,
€ 832,-

Čerpadlo s pneu pohonem na rozpouštědla, 
ponorná hloubka 1200 mm, 
provedení Ex,
Obj. č. 195-013-0H,
€ 2.675,-

Univerzální sudový klíč, 
z bronzu, nejiskřivý, 
v provedení Ex,
Obj. č. 250-295-0H,
€ 99,-

Sada nástrčných klíčů s ráčnou 1/2", 
27 dílů, 10-32 mm, z bronzu, nejiskřivé, 
do Ex oblasti,
Obj. č. 250-346-0H,
€ 1.915,-

Elektrické sudové čerpadlo na rozpouštědla, 
ponorná hloubka 1000 mm, 
v provedení Ex,
Obj. č. 172-103-0H,
€ 2.696,-

Čerpadlo s pneu pohonem, 
ponorná hloubka 1000 mm, 
bez příslušenství, provedení Ex,
Obj. č. 188-580-0H,
€ 1.723,-
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Maximální 
bezpečnost pro 
zaměstnance

€ 492,-
Obj. č. 255-319-0H

NOVINKA
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Vozík na plynové lahve s max. Ø 235 mm, 
typ KM Ergo, pneumatiky,
Obj. č. 255-319-0H,
€ 492,-

Sudová zdvižka Secu Drive, úzký podvozek, V 2135 mm,  
typ SK pro 200/220 litrové sudy, elektrický zdvih,
Obj. č. 241-937-0H,
€ 3.819,-

Paleta na plynové lahve GFP-4, z polyethylenu (PE),  
až pro 4 lahve, s upínacím popruhem,
Obj. č. 155-648-0H,
€ 357,-

Paleta na plynové lahve GFP 50,  
zinkovaná, pro 12 lahví s max. Ø 230 mm,
Obj. č. 115-872-0H,
€ 724,-

Sudový podvozek pro jeden sud à 60 litrů, 
s táhlem a 4 kolečky,
Obj. č. 171-741-0H,
€ 56,50,-

Sudový trychtýř z polyethylenu (PE), 
objem 22 litrů, se sítkem a víkem,
Obj. č. 114-880-0H,
€ 184,-

Sudový klíč z oceli,  
lakovaný,
Obj. č. 157-449-0H,
€ 28,-

Manuální přeprava a zdvihání sudů nebo 
plynových lahví s sebou přináší nejen 
zvýšené riziko nehody, ale pro zaměstnance 
mohou představovat velkou fyzickou zátěž.

Manipulační technika od DENIOSu tyto 
rizika minimalizuje a navíc zajistí bezpečnou 
a efektivní přepravu a zdvih.  

Bezpečnostní stáčecí kryt s čepovacími otvory, 
z oceli, na 200litrový sud, 
Obj. č. 164-366-0H,
€ 112,-
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EKOLÓGIA  &  BEZPEČNOSŤ

DENIOS s.r.o. 
sídlo společnosti

Na Jelence 1330
386 01 Strakonice

pobočka Slovensko
ul. Šoltésovej č. 1995
911 01  Trenčín

Poradenství: 0800 11 80 70 SK
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Další modelové varianty naleznete v našem aktuálním 
katalogu nebo na našem online shopu!  

 www.denios.sk/shop

V praxi přezkoušené produkty pro manipulaci 
a přepravu nebezpečných látek! 

€ 1.575,-
Obj. č. 214-474-0H

© 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.sk/obchodni-podminky a Zásady ochrany osobních údajů www.denios.sk/ochrana-dat. Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.

Sudová zdvižka Servo - 
jasná ergonomie!
Nedovolte, aby Vám během manipulace se sudy, ve kterých jsou uskladněny  
nebezpečné látky, došly síly! S novou sudovou zdvižkou Servo bude zdvihání 
a přeprava 200litrových ocelových a 220litrových plastových sudů mnohem 
bezpečnější a navíc ergonomičtější!
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