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Mere end 200.000 kunder verden over følger os skridt for skridt ind i 
en grøn fremtid. Kom med og oplev de første CO2-neutrale produkter 
i vores DENIOS sortiment. Samlet har vi mere end 16.000 produkter til 
din sikkerhed.

Men vores CO2-neutrale produkter er kun begyndel-
sen på en rejse, som i sidste ende vil hedde: DENIOS 
handler, producerer og opererer 100% bæredygtigt.
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SØRG FOR 
SIKKERHED

LAGRING AF FARLIGE MEDIER

Aggressiv, vandforurenende 
eller antændelig? Dunk, 
tromle eller IBC palletank? 
Uanset hvilket medie eller 
hvilken størrelse beholder 
du skal opbevare, så fin-
der du den rette løsning 
hos DENIOS - lige fra små 
opsamlingskar af stål til 
brandsikre walk-in cont-
ainere.

Opsamlingskar til 
smådunke af stål og 
rustfrit stål10
Opsamlingskar til tromler 
og smådunke af stål11
Opsamlingskar og 
tappestationer til IBCer 
af stål13
Opsamlingskar af 
rustfrit stål til tromler og 
smådunke26
Tappestationer med 
opsamlingskar af stål28
Depoter til farlige medier 
af stål30
Opsamlingskar og 
tappestationer af rustfrit 
stål til IBC palletanke41

Gulvelementer af stål42

Små opsamlingskar af 
kunststof48
Opsamlingskar af kunststof, 
til 200 liters tromler49
Opsamlingskar til IBCer af 
kunststof51
Tappestationer med 
opsamlingskar af kunststof66

Gulvelementer af kunststof74
Reoler til olier og kemikalier i 
smådunke76
Tromle-, palle- og kombi-
reoler83

Kemikalieskabe102
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Opsamlingskar til smådunke 
af stål og rustfrit stål10

Miljøcontainere

7

11

Miljø-, kemikalie- og 
syre-/baseskabe112

Skabe til farlige medier122

Depoter til farlige medier166

Gasflaskeskabe og -lagre180
Gasflaskeskabe med 
brandbeskyttelse190
Gasflaskelagre med 
brandbeskyttelse192

196

Miljødepoter202

Walk-in containere til 
farlige medier206
Brandsikre walk-in 
containere214

Brandsikre depoter218

Brandsikre containere222

Varmekamre232

Tørre- og varmeskabe234



 W Kan du opbevare to forskellige medier på ét opsamlingskar?
 W Hvad skal du gøre, hvis du skal opbevare et nyt medie på 
opsamlingskarret?

 W Hvad skal du tage hensyn til ved transport af opsamlingskar?

Find det rette produkt - nemt og hurtigt, med kun få klik!

www.denios.dk/knowhow

Find det rette opsamlingskar: 
Bestandighedsliste

Du skal ikke lede, du skal finde!

Opsamlingskar - spørgsmål og svar: 
Få svar på 13 vigtige spørgsmål om 
opsamlingskarret. 

GUIDE FAQ

OPSAMLINGSKAR-FINDER

Guides

Artikler

FAQs

Interviews

Tjeklister

Videoer

Whitepapers

og meget mere!

DENIOS Knowhow
Alt, hvad du skal vide om opsamlingskar.

www.denios.dk/vaelg-opsamlingskar www.denios.dk/opsamlingskar-svar

www.denios.dk/opsamlingskar

Det skal dokumenteres, at dit opsamlingskar er korrosionsbestandigt 
og kompatibelt med det medie, du skal opbevare. Til mange kemiske 
medier kan du anvende opsamlingskar af stål (1.0038), men især for 
ætsende medier (syrer/baser) er det ofte nødvendigt at anvende et 
opsamlingskar af plast (polyethylen). Rustfrit stål giver derimod en 
høj beskyttelse over for mange aggressive væsker. Hvis du ikke kan 
finde nogen specifikationer i bestandighedslisten, kan du vælge et 
opsamlingskar i samme materiale som mediets transportbeholder.

Som leverandør og producent af Europas største udvalg af opsamlingskar er 
vi eksperter, når det gælder opbevaring af farlige medier på opsamlingskar. 
I vores DENIOS Knowhow-sektion finder du en masse interessant viden og 
nyttige tips om opsamlingskar.

SPILLGUARD CONNECT®

www.denios.dk/spillguard

Udnyt fordelene ved digitaliseringen til din lækagehåndtering 4.0: Med 
den nye, innovative SpillGuard® connect lækagedetektor kan du over-
våge dine opsamlingskar centralt via en app, og opstår der en lækage, 
bliver du advaret i realtid.

Forbundet, innovativ, digital 
lækagehåndtering

http://www.denios.dk/knowhow
http://www.denios.dk/vaelg-opsamlingskar
http://www.denios.dk/opsamlingskar-svar
http://www.denios.dk/opsamlingskar
http://www.denios.dk/spillguard
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overensstemmelse-
serklæring

Håndterer du farlige medier i din virksomhed og 
vil gerne opbevare dem iht. loven - men til en 
fordelagtig pris? 

Vil du have mere? Mere komfort, flere praktiske 
funktioner, særlig service?  
Kort sagt: Vil du have hele pakken?

Vil du have den optimale løsning til opbevaring 
af farlige medier efter dine behov? 

Vores produktserier i én oversigt

1

3

4

5

Best.-nr.  263-483-JA Best.-nr.  221-973-JA

1

2

3

4

5

6

100 mm frihøjde

2 Svejset konstruktion af stål -  
sikker og holdbar

Galvaniseret eller pulverlakeret -  
for optimal korrosionsbeskyttelse

Optimeret fodkonstruktion -  
nem håndtering med gaffeltruck  
eller palleløfter

Udtagelig gitterrist af
galvaniseret stål

Tæthedsprøve 
med testcertifikat

Dine fordele
Opsamlingskar af stål

1

3

4

5

6

Teknisk kontrol af et opsamlingskar 
af stå/rustfrit stå

Optisk kontrol af opsamlingskar 
i stål/rustfrit stål



1 Af stål og rustfrit stål, til smådunke

10 www.denios.dk/shopAktuelle priser på www.denios.dk

Opsamlingsvolumen [l] 5 7 10 15 20 30

Udvendig mål B x D x H [mm] 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

DENIOS 
garanti

DENIOS 
garanti

DENIOS 
garanti

DENIOS 
garanti

5  
år

5  
år

5  
år

5  
år

Opsamlingsvolumen [l] 20 30 40 65 90

Udvendig mål B x D x H [mm] 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

DENIOS 
garanti

DENIOS 
garanti

10  
år

10  
år

Gitterrist uden galvaniseret uden galvaniseret

Opsamlingsvolumen [l] 65 65 65 65
Variant 4 styrehjul 4 styrehjul 4 styrehjul 4 styrehjul
Hjul polyamid polyamid elektrisk ledende elektrisk ledende
Udvendig mål B x D x H [mm]* 1275 x 635 x 890 1275 x 635 x 890 1275 x 635 x 890 1275 x 635 x 890

*Totalhøjde inkl. skubbebøjle

Opsamlingsvolumen [l] 5 7 10 15 20 30

Udvendig mål B x D x H [mm] 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

Version uden frihøjde med gaffelbeslag uden frihøjde med gaffelbeslag

Lagerkapacitet tromler à 60 liter 1 1 2 2
Opsamlingsvolumen [l] 65 65 65 65
Udvendig mål B x D x H [mm] 635 x 785 x 178 635 x 785 x 278 635 x 785 x 178 635 x 785 x 278
Gitterrist uden uden galvaniseret galvaniseret
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1Af stål, 1 til 4 tromler à 200 liter
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Lagerkapacitet tromler à 200 liter 1 1 2 4

Gitterrist galvaniseret galvaniseret galvaniseret galvaniseret
Variant – Skubbebøjle, 2 styrehjul, 2 faste hjul – –
Opsamlingsvolumen [l] 217 217 205 220
Udvendig mål B x D x H [mm] 885 x 815 x 473 1350 x 815 x 995 1236 x 815 x 350 1236 x 1210 x 285

Version med gaffelbeslag uden frihøjde uden frihøjde med gaffelbeslag med gaffelbeslag

Gitterrist uden uden galvaniseret uden galvaniseret

Lagerkapacitet tromler à 200 liter 1 1 1 1 1
Opsamlingsvolumen [l] 200 217 217 217 217
Udvendig mål B x D x H [mm] 866 x 866 x 423 885 x 815 x 378 885 x 815 x 378 885 x 815 x 478 885 x 815 x 478

Version med gaffelbeslag uden frihøjde med gaffelbeslag uden frihøjde med gaffelbeslag

Gitterrist galvaniseret galvaniseret galvaniseret galvaniseret galvaniseret

Lagerkapacitet tromler à 200 liter 3 4 4 4 4
Opsamlingsvolumen [l] 338 220 220 440 440
Udvendig mål B x D x H [mm] 2010 x 815 x 355 1236 x 1210 x 190 1236 x 1210 x 290 1240 x 1210 x 330 1240 x 1210 x 430

Version på hjul på hjul

Gitterrist galvaniseret galvaniseret

Antal 1 2
Opsamlingsvolumen [l] 217 205
Udvendig mål B x D x H [mm]* 1350 x 815 x 995 1700 x 815 x 995

*Totalhøjde inkl. skubbebøjle

Version uden frihøjde uden frihøjde med gaffelbeslag med gaffelbeslag

Gitterrist uden galvaniseret uden galvaniseret

Lagerkapacitet tromler à 200 liter 1 2 1 2
Opsamlingsvolumen [l] 205 205 205 205
Udvendig mål B x D x H [mm] 1236 x 815 x 255 1236 x 815 x 255 1236 x 815 x 355 1236 x 815 x 355
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1 Af stål og rustfrit stål, 1 til 12 tromler à 200 liter
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DENIOS 
garanti

5  
år

Gitterrist galvaniseret galvaniseret galvaniseret galvaniseret

Lagerkapacitet tromler à 200 liter 4 4 8 12
Opsamlingsvolumen [l] 225 420 340 540
Bæreevne total [kg] 1600 1600 3200 4800
Udvendig mål B x D x H [mm] 816 x 2470 x 250 2470 x 816 x 355 2455 x 1210 x 250 3670 x 1210 x 250
Vægt [kg] 103 117 160 250

Lagerkapacitet tromler à 200 liter 4 4 6 8

Lagerkapacitet europaller 1 2 2 3
Lagerkapacitet kemipaller 1 1 1 2
Opsamlingsvolumen [l] 410 460 560 700
Bæreevne total [kg] 1500 2000 2400 3000
Udvendig mål B x D x H [mm] 1300 x 1380 x 390 1300 x 1780 x 343 1300 x 2180 x 343 1300 x 2680 x 343
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garanti

DENIOS 
garanti

10  
år

10  
år

Antal 1 2

Gitterrist galvaniseret galvaniseret

Variant Skubbebøjle, 2 styrehjul, 2 faste hjul
Hjul elektrisk ledende elektrisk ledende
Opsamlingsvolumen [l] 217 205
Bæreevne total [kg] 400 800
Udvendig mål B x D x H [mm]* 1350 x 815 x 995 1700 x 815 x 995

*Totalhøjde inkl. skubbebøjle

Lagerkapacitet tromler à 
200 liter

1 2 4

Opsamlingsvolumen [l] 205 205 205
Bæreevne total [kg] 600 900 1400
Udvendig mål B x D x H [mm] 870 x 865 x 425 1340 x 850 x 325 1340 x 1260 x 270
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10  
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Lagerkapacitet tromler à 200 liter 2 4 4 8

Gitterrist galvaniseret galvaniseret galvaniseret galvaniseret
Opsamlingsvolumen [l] 205 220 225 340
Bæreevne total [kg] 800 1600 1600 3200
Udvendig mål B x D x H [mm] 1236 x 815 x 355 1236 x 1210 x 290 816 x 2470 x 250 2455 x 1210 x 250
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1Af stål og rustfrit stål, 1 til 3 IBC palletanke à 1000 liter
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Lagerkapacitet IBC à 
1.000 liter

1 2

Variant Med profiler til 
placering

Med profiler til 
placering

Opsamlingsvolumen [l] 1000 1000
Bæreevne total [kg] 1800 3600
Udvendig mål B x D x H [mm] 1120 x 1300 x 1038 2200 x 1300 x 590

Antal IBC'er 3 3 3 3

Variant med gitterrist med tappestativ med to tappestativer med 3 tappebukke
Opsamlingsvolumen [l] 1000 1000 1000 1000
Bæreevne total [kg] 6000 6000 6000 6000
Udvendig mål B x D x H [mm] 3280 x 1300 x 430 3280 x 1300 x 883 3280 x 1300 x 883 3280 x 1300 x 883

Antal IBC'er 1 1 2 2 2

Variant med gitterrist med tappestativ med gitterrist med tappestativ med to tappestativer
Opsamlingsvolumen [l] 1000 1000 1000 1000 1000
Bæreevne total [kg] 2000 2000 4000 4000 4000
Udvendig mål B x D x H [mm] 1350 x 1650 x 707 1350 x 1650 x 1172 2200 x 1300 x 590 2200 x 1300 x 1045 2200 x 1300 x 1045

Antal IBC'er 1 2

Variant med gitterrist med gitterrist
Opsamlingsvolumen [l] 1000 1000
Maksimal belastning [kg] 2000 4000
Dimensioner B × D × H [mm]

Antal IBC'er 3 3 3 3

Variant med gitterrist med tappestativ med to 
tappestativer med 3 tappebukke

Opsamlingsvolumen [l] 1000 1000 1000 1000
Bæreevne total [kg] 6000 6000 6000 6000
Udvendig mål B x D x H [mm] 3280 x 1300 x 420 3280 x 1300 x 883 3280 x 1300 x 883 3280 x 1300 x 883

Antal IBC'er 1 1 1 1

Variant med gitterrist med tappestativ med gitterrist men tappestativ
Opsamlingsvolumen [l] 1000 1000 1000 1000
Bæreevne total [kg] 2000 2000 2000 2000
Udvendig mål 
B x D x H [mm] 1350 x 1650 x 710 1350 x 1650 x 1180 1120 x 1300 x 1040 1120 x 1300 x 1493
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Antal IBC'er 2 2 2 2 2 2

Variant med gitterrist med tappestativ med to tappestativer med gitterrist med tappestativ med to tappestativer
Opsamlingsvolumen [l] 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Bæreevne total [kg] 4000 4000 4000 4000 4000 4000
Udvendig mål B x D x H [mm] 2200 x 1300 x 590 2200 x 1300 x 1050 2200 x 1300 x 1050 2680 x 1650 x 415 2680 x 1650 x 885 2680 x 1650 x 885
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garanti

5  
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garanti

2  
år
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www.denios.dk/shop

Opsamlingskar til smådunke DENIOS classic-line, 5 til 30 liters opsamlingsvolumen

Opsamlingsvolumen [l] 5 7 10 15 20 30

Udvendig mål B x D x H [mm] 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
Best.-nr. uden låg 250-830-JA 250-831-JA 250-832-JA 250-833-JA 250-834-JA 250-835-JA
Best.-nr. med galvaniseret hulplade 250-836-JA 250-837-JA 250-838-JA 250-839-JA 250-840-JA 250-841-JA

 Aktuelle priser på www.denios.dk     

Opsamlingsvolumen [l] 20 30 40 65 90

Udvendig mål B x D x H [mm] 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
Best.-nr. uden gitterrist 250-676-JA 250-679-JA 250-681-JA 250-684-JA 250-687-JA
Best.-nr. med gitterrist af kunststof 250-688-JA 250-689-JA 250-690-JA 250-691-JA 250-692-JA
Best.-nr. med galvaniseret hulplade 250-693-JA 250-694-JA 250-697-JA 250-695-JA 250-696-JA

Opsamlingskar til smådunke DENIOS classic-
line, 20 til 90 liters opsamlingsvolumen
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Små opsamlingskar af stål

Optimal til brug på f.eks. et arbejdsbord. Opbevar farlige medier direkte 
på arbejdspladsen. Stabile fødder i plast beskytter mod korrosion og 
skåner arbejdsflader og gulve.

Kan kombineres på en euro- eller kemipalle. Opbevar farlige medier 
lige dér hvor de skal bruges. Stabile fødder af kunststof skåner 
underlaget og beskytter mod korrosion.

Du kan finde alle produkter fra 
kategorien små opsamlingskar af 
rustfrit stål her:

www.denios.dk/kat/12808

Du kan finde alle produkter fra 
kategorien små opsamlingskar af 
stål her:

www.denios.dk/kat/12806

https://www.denios.dk/products/250830
https://www.denios.dk/products/250831
https://www.denios.dk/products/250832
https://www.denios.dk/products/250833
https://www.denios.dk/products/250834
https://www.denios.dk/products/250835
https://www.denios.dk/products/250836
https://www.denios.dk/products/250837
https://www.denios.dk/products/250838
https://www.denios.dk/products/250839
https://www.denios.dk/products/250840
https://www.denios.dk/products/250841
https://www.denios.dk/products/250676
https://www.denios.dk/products/250679
https://www.denios.dk/products/250681
https://www.denios.dk/products/250684
https://www.denios.dk/products/250687
https://www.denios.dk/products/250688
https://www.denios.dk/products/250689
https://www.denios.dk/products/250690
https://www.denios.dk/products/250691
https://www.denios.dk/products/250692
https://www.denios.dk/products/250693
https://www.denios.dk/products/250694
https://www.denios.dk/products/250697
https://www.denios.dk/products/250695
https://www.denios.dk/products/250696


Version uden frihøjde med gaffelbeslag

Lagerkapacitet tromler à 60 liter 1 2 1 2
Opsamlingsvolumen [l] 65 65 65 65
Bæreevne total [kg] 400 400 400 400
Udvendig mål B x D x H [mm] 635 x 785 x 178 635 x 785 x 178 635 x 785 x 278 635 x 785 x 278
Gitterrist uden galvaniseret uden galvaniseret
Best.-nr. pulverlakeret 259-367-JA 259-371-JA 259-369-JA 259-373-JA
Best.-nr. galvaniseret 259-368-JA 259-372-JA 259-370-JA 259-374-JA

1

15

Opsamlingsvolumen [l] 5 7 10 15 20 30

Udvendig mål B x D x H [mm] 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
Best.-nr. uden låg 250-842-JA 250-843-JA 250-844-JA 250-845-JA 250-846-JA 250-847-JA
Best.-nr. med hulplade af rustfrit stål 250-848-JA 250-849-JA 250-850-JA 250-851-JA 250-852-JA 250-853-JA

 Aktuelle priser på www.denios.dk     

Opsamlingskar til smådunke DENIOS classic-line, op til 2 tromler à 60 liter

Opsamlingskar til smådunke DENIOS pro-line af rustfrit stål, 
5 til 30 liters opsamlingsvolumen
Optimal til brug på f.eks. et arbejdsbord. Opbevar farlige medier direkte på 
arbejdspladsen. Af rustfrit stål - korrosionsbeskyttelse også ved opbevaring af aggressive 
kemikalier. Stabile fødder af kunststof beskytter mod korrosion og skåner arbejdsflader 
og gulve.
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 W Særlig kompakt og pladsbesparende. Den optimerede fodkonstruktion letter håndteringen med 
gaffeltruck eller palleløfter og muliggør nem intern transport.

Gitterrist uden galvaniseret uden galvaniseret

Lagerkapacitet tromler à 60 liter tromler à 60 liter tromler à 60 liter tromler à 60 liter
Antal 1 2 1 2
Variant 4 styrehjul
Hjul polyamid polyamid elektrisk ledende elektrisk ledende
Opsamlingsvolumen [l] 65 65 65 65
Bæreevne total [kg] 300 300 300 300
Udvendig mål B x D x H [mm]* 1275 x 635 x 890 1275 x 635 x 890 1275 x 635 x 890 1275 x 635 x 890
Best.-nr. pulverlakeret 259-375-JA 259-377-JA 259-379-JA 259-381-JA
Best.-nr. galvaniseret 259-376-JA 259-378-JA 259-380-JA 259-382-JA

*Totalhøjde inkl. skubbebøjle

Opsamlingskar med hjul DENIOS classic-line og 
DENIOS pro-line

Opsamlingskar til smådunke, af stål og rustfrit stål

Bestilling og service 76 24 40 80

https://www.denios.dk/products/259367
https://www.denios.dk/products/259371
https://www.denios.dk/products/259369
https://www.denios.dk/products/259373
https://www.denios.dk/products/259368
https://www.denios.dk/products/259372
https://www.denios.dk/products/259370
https://www.denios.dk/products/259374
https://www.denios.dk/products/250842
https://www.denios.dk/products/250843
https://www.denios.dk/products/250844
https://www.denios.dk/products/250845
https://www.denios.dk/products/250846
https://www.denios.dk/products/250847
https://www.denios.dk/products/250848
https://www.denios.dk/products/250849
https://www.denios.dk/products/250850
https://www.denios.dk/products/250851
https://www.denios.dk/products/250852
https://www.denios.dk/products/250853
https://www.denios.dk/products/259375
https://www.denios.dk/products/259377
https://www.denios.dk/products/259379
https://www.denios.dk/products/259381
https://www.denios.dk/products/259376
https://www.denios.dk/products/259378
https://www.denios.dk/products/259380
https://www.denios.dk/products/259382


Opsamlingskar af stål til tromler

www.denios.dk/shopAktuelle priser på www.denios.dk16

1

Lagerkapacitet tromler à 200 liter 1

Gitterrist galvaniseret
Variant 2 styrehjul, 2 faste hjul
Opsamlingsvolumen [l] 217
Bæreevne total [kg] 330
Udvendig mål B x D x H [mm]* 1350 x 815 x 995
Best.-nr. 255-180-JA

*Totalhøjde inkl. skubbebøjle

Tilbehør Best.-nr.

Tildækningshætter til kar med 2 tromler à 200 liter 136-463-JA
Tildækningshætter til kar med 4 tromler à 200 liter 136-465-JA
Tromlestativ til 1 tromle à 60 / 200 liter 114-524-JA
Tromlestativ til 3 tromler à 60 liter 114-530-JA
Tromlestativ til 2 tromler à 60 / 200 liter 114-527-JA

Opsamlingskar DENIOS base-line med hjul, 
til 1 tromle à 200 liter

Opsamlingskar DENIOS base-line, 
op til 4 tromler à 200 liter
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Det billige alternativ til opbevaring iht. loven.

2 faste og 2 styrehjul af polyamid (PA)

https://www.denios.dk/products/255180
https://www.denios.dk/products/136463
https://www.denios.dk/products/136465
https://www.denios.dk/products/114524
https://www.denios.dk/products/114530
https://www.denios.dk/products/114527


Bestilling og service 76 24 40 80              Aktuelle priser på www.denios.dk

Opsamlingskar af stål til tromler

17
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Lagerkapacitet tromler à 200 liter 1 2 4

Gitterrist galvaniseret galvaniseret galvaniseret
Opsamlingsvolumen [l] 217 205 220
Bæreevne total [kg] 330 660 1320
Udvendig mål B x D x H [mm] 885 x 815 x 473 1236 x 815 x 350 1236 x 1210 x 285
Best.-nr. pulverlakeret 255-179-JA 255-181-JA 255-182-JA

Bestil også

NYHED

NYHED

Jordforbindelsessæt til 
opsamlingskar af stål
Til hurtig, nem og sikker 
fastgørelse på alle karrets kanter

BEST

La
gr

in
g 

af
 fa

rli
ge

 m
ed

ie
r

Løftehjælp af rustfrit stål, til 
gitterriste af stål og rustfrit stål

Best.-nr. 285-739-JA

Best.-nr. 285-830-JA

Stk. pr. pakke = 2 stk.

Lækagedetektor SpillGuard®

se side

346

DENIOS base-line - basisudstyr til opbevaring af 
farlige medier

https://www.denios.dk/products/255179
https://www.denios.dk/products/255181
https://www.denios.dk/products/255182
https://www.denios.dk/products/285739
https://www.denios.dk/products/285830
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Version uden frihøjde med gaffelbeslag

Gitterrist uden galvaniseret uden galvaniseret uden

Lagerkapacitet tromler à 200 liter 1 1 1 1 1
Variant – – – – Integreret tromleholder
Opsamlingsvolumen [l] 217 217 217 217 200
Bæreevne total [kg] 400 400 400 400 450
Udvendig mål B x D x H [mm] 885 x 815 x 378 885 x 815 x 378 885 x 815 x 478 885 x 815 x 478 866 x 866 x 423
Best.-nr. pulverlakeret 259-294-JA 259-296-JA 259-298-JA 259-300-JA 182-582-JA
Best.-nr. galvaniseret 259-295-JA 259-297-JA 259-299-JA 259-301-JA 159-068-JA

Gitterrist galvaniseret galvaniseret

Lagerkapacitet tromler à 200 liter tromler à 200 liter
Antal 1 2
Variant 2 styrehjul, 2 faste hjul
Hjul polyamid polyamid
Opsamlingsvolumen [l] 217 205
Bæreevne total [kg] 400 800
Udvendig mål B x D x H [mm]* 1350 x 815 x 995 1700 x 815 x 995
Best.-nr. pulverlakeret 259-337-JA 259-339-JA
Best.-nr. galvaniseret 259-338-JA 259-340-JA

*Totalhøjde inkl. skubbebøjle
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Bestil også

Opsamlingskar af stål til tromler

www.denios.dk/shop

Opsamlingskar DENIOS classic-line, til 1 tromle à 200 liter

 Aktuelle priser på www.denios.dk     

Kompakt og pladsbesparende konstruktion til nem håndtering med 
gaffeltruck eller palleløfter.

Hjul af polyamid (PA), skubbebøjlen 
sikrer en sikker intern transport af farlige 
medier

Opsamlingskar DENIOS classic-line 
med hjul Topramme til stålkar 800x1200 mm

Transportsikring til 2 tromler
Transportsikring, bestående af fastspændingsrem 
og holder til 2 tromler

NYHED

Best.-nr. 229-527-JA

Best.-nr. 285-829-JA

https://www.denios.dk/products/259294
https://www.denios.dk/products/259296
https://www.denios.dk/products/259298
https://www.denios.dk/products/259300
https://www.denios.dk/products/182582
https://www.denios.dk/products/259295
https://www.denios.dk/products/259297
https://www.denios.dk/products/259299
https://www.denios.dk/products/259301
https://www.denios.dk/products/159068
https://www.denios.dk/products/259337
https://www.denios.dk/products/259339
https://www.denios.dk/products/259338
https://www.denios.dk/products/259340
https://www.denios.dk/products/229527
https://www.denios.dk/products/285829
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TOP-SELLER

La
gr

in
g 

af
 fa

rli
ge

 m
ed

ie
r

Opsamlingskar DENIOS classic-line, 
op til 2 tromler à 200 liter
Kompakt og pladsbesparende kontruktion til nem håndtering med gaffeltruck eller palleløfter.

VORES TIP

Opsamlingskar af stål til tromler

Version uden frihøjde med gaffelbeslag

Gitterrist uden galvaniseret uden galvaniseret

Lagerkapacitet tromler à 200 liter 1 2 1 2
Opsamlingsvolumen [l] 205 205 205 205
Bæreevne total [kg] 800 800 800 800
Udvendig mål B x D x H [mm] 1236 x 815 x 255 1236 x 815 x 255 1236 x 815 x 355 1236 x 815 x 355
Best.-nr. pulverlakeret 259-302-JA 259-304-JA 259-306-JA 259-308-JA
Best.-nr. galvaniseret 259-303-JA 259-305-JA 259-307-JA 259-309-JA

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     

Best.-nr. 259-770-JA Best.-nr. 259-771-JA

Opsamlingskar med hjul, inkl. 
bøjle og fastspændingsrem som 
transportsikring, op til 2 tromler 
à 200 liter

Opsamlingskar med hjul, inkl. 
galvaniseret tromlestativ til 1 tromle 
à 200 liter

https://www.denios.dk/products/259302
https://www.denios.dk/products/259304
https://www.denios.dk/products/259306
https://www.denios.dk/products/259308
https://www.denios.dk/products/259303
https://www.denios.dk/products/259305
https://www.denios.dk/products/259307
https://www.denios.dk/products/259309
https://www.denios.dk/products/259770
https://www.denios.dk/products/259771
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Version med gaffelbeslag

Gitterrist uden galvaniseret

Lagerkapacitet tromler à 200 liter 2 3
Opsamlingsvolumen [l] 338 338
Bæreevne total [kg] 1200 1200
Udvendig mål B x D x H [mm] 2010 x 815 x 355 2010 x 815 x 355
Best.-nr. pulverlakeret 259-310-JA 259-312-JA
Best.-nr. galvaniseret 259-311-JA 259-313-JA
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Bestil også

NYHED

Stk. pr. pakke = 2 stk.

Opsamlingskar af stål til tromler

 Aktuelle priser på www.denios.dk     

Kompakt og pladsbesparende konstruktion til nem håndtering med gaffeltruck eller palleløfter.

Opsamlingskar DENIOS classic-line, 
op til 3 tromler à 200 liter

100 mm frihøjde

Løftehjælp af rustfrit stål, til 
gitterriste af stål og rustfrit stål

Best.-nr. 285-739-JA

https://www.denios.dk/products/259310
https://www.denios.dk/products/259312
https://www.denios.dk/products/259311
https://www.denios.dk/products/259313


Opsamlingskar af stål til tromler

21
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Bestil også

Bestil også

NYHED

Version uden frihøjde med gaffelbeslag

Gitterrist galvaniseret galvaniseret galvaniseret galvaniseret

Lagerkapacitet tromler à 200 liter 4 4 4 4
Opsamlingsvolumen [l] 220 440 220 440
Bæreevne total [kg] 1600 1600 1600 1600
Udvendig mål B x D x H [mm] 1236 x 1210 x 190 1240 x 1210 x 330 1236 x 1210 x 290 1240 x 1210 x 430
Best.-nr. pulverlakeret 259-318-JA 259-326-JA 259-320-JA 259-328-JA
Best.-nr. galvaniseret 259-319-JA 259-327-JA 259-321-JA 259-329-JA

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     

Opsamlingskar uden gitterrist fås i webshoppen.

Opsamlingskar DENIOS classic-line, 
op til 4 tromler à 200 liter

SpillGuard® connect
Best.-nr. 276-016-JA

SpillGuard®
Best.-nr. 271-433-JA

Lækagedetektor SpillGuard®

Jordforbindelsessæt til 
opsamlingskar af stål
Til hurtig, nem og sikker 
fastgørelse på alle karrets kanter

Best.-nr. 285-830-JA

se side

346

https://www.denios.dk/products/259318
https://www.denios.dk/products/259326
https://www.denios.dk/products/259320
https://www.denios.dk/products/259328
https://www.denios.dk/products/259319
https://www.denios.dk/products/259327
https://www.denios.dk/products/259321
https://www.denios.dk/products/259329
https://www.denios.dk/products/276016
https://www.denios.dk/products/271433
https://www.denios.dk/products/285830
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DENIOS classic-line - løsninger til alle anvendelser, f.eks. 
opbevaring af op til 12 tromler på ét kar, beskyttelse af større 
arealer eller aftapning og transport af farlige medier.

Best.-nr. 126-133-JA

Bestil også

Opsamlingskar af stål til tromler

Velegnet til opbevaring af større mængder. Nem at forsyne takket være den lave konstruktion på 250 mm. Den optimerede fodkonstruktion 
muliggør nem håndtering med gaffeltruck eller palleløfter.

Opsamlingskar DENIOS classic-line, 
op til 12 tromler à 200 liter

Gitterrist galvaniseret

Lagerkapacitet tromler à 200 liter 4 4 8 12
Opsamlingsvolumen [l] 225 420 340 540
Bæreevne total [kg] 1600 1600 3200 4800
Udvendig mål B x D x H [mm] 816 x 2470 x 250 2470 x 816 x 355 2455 x 1210 x 250 3670 x 1210 x 250
Vægt [kg] 103 117 160 250
Best.-nr. pulverlakeret 259-330-JA 259-332-JA 259-334-JA 259-336-JA
Best.-nr. galvaniseret 259-331-JA 259-333-JA 259-335-JA –

Lav konstruktion på 
250 mm

 Aktuelle priser på www.denios.dk     

Opkørselsrampe af stål, 
varmgalvaniseret, kan reguleres i højden 
fra 150 til 270 mm, dimensioner  
B x D (mm): 1035 x 900

Ergonomisk tromlevogn 
Secu Comfort

se side
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https://www.denios.dk/products/126133
https://www.denios.dk/products/259330
https://www.denios.dk/products/259332
https://www.denios.dk/products/259334
https://www.denios.dk/products/259336
https://www.denios.dk/products/259331
https://www.denios.dk/products/259333
https://www.denios.dk/products/259335
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Bestil også

NYHED

NYHED

Jordforbindelsessæt til 
opsamlingskar af stål
Til hurtig, nem og sikker 
fastgørelse på alle karrets kanter

Best.-nr. 285-830-JA

Opsamlingskar af stål til tromler

Best.-nr. 114-904-JA

 W Både til 60 og 200 liters tromler
 W Udvendig mål B × D × H (mm): 475 x 620 x 390

 Aktuelle priser på www.denios.dk     

Tromlestativer af polyethylen (PE) til 60 og 
200 liters tromler

Opsamlingskar DENIOS classic-line, 
op til 8 tromler à 200 liter

Lagerkapacitet tromler à 200 liter 4 4 6 8

Lagerkapacitet europaller 1 2 2 3
Lagerkapacitet kemipaller 1 1 1 2
Opsamlingsvolumen [l] 410 460 560 700
Bæreevne total [kg] 1500 2000 2400 3000
Udvendig mål B x D x H [mm] 1300 x 1380 x 390 1300 x 1780 x 343 1300 x 2180 x 343 1300 x 2680 x 343
Best.-nr. galvaniseret 114-374-JA 114-375-JA 114-376-JA 114-377-JA
Tilbehør PE-indlægskar
Best.-nr. 114-330-JA 114-332-JA 114-334-JA 114-336-JA

Bestilling og service 76 24 40 80

Opbevaring af op til 3 europaller eller 2 kemipaller, egnet som udvidelse af eksisterende 
pallereoler

 W Opbevaring af op til 3 europaller eller 2 kemipaller, egnet som udvidelse af eksisterende pallereoler
 W Syrebestandige indlægskar af polyethylen (PE) fås som tilbehør

Løftehjælp af rustfrit stål, til 
gitterriste af stål og rustfrit stål

Best.-nr. 285-739-JA

 

https://www.denios.dk/products/285830
https://www.denios.dk/products/114904
https://www.denios.dk/products/114374
https://www.denios.dk/products/114375
https://www.denios.dk/products/114376
https://www.denios.dk/products/114377
https://www.denios.dk/products/114330
https://www.denios.dk/products/114332
https://www.denios.dk/products/114334
https://www.denios.dk/products/114336
https://www.denios.dk/products/285739
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Opsamlingskar af stål til tromler

Opsamlingskar DENIOS pro-line, 
op til 8 tromler à 200 liter

Udtagelig, galvaniseret gitterrist 
som henstillingsflade

100 mm frihøjde

Elektrisk ledende fødder af polypropylen (PP) beskytter mod korrosion og skader, skåner industrigulvene 
og muliggør pladsbesparende opbevaring (kan stables), optimeret fodkonstruktion til nem håndtering 
med palleløfter eller gaffeltruck

 Aktuelle priser på www.denios.dk     

Lagerkapacitet tromler à 200 liter 2 4 4 8

Gitterrist galvaniseret galvaniseret galvaniseret galvaniseret
Opsamlingsvolumen [l] 205 220 225 340
Bæreevne total [kg] 800 1600 1600 3200
Udvendig mål B x D x H [mm] 1236 x 815 x 355 1236 x 1210 x 290 816 x 2470 x 250 2455 x 1210 x 250
Best.-nr. pulverlakeret 259-347-JA 259-353-JA 259-355-JA 259-357-JA
Best.-nr. galvaniseret 259-348-JA 259-354-JA 259-356-JA 259-358-JA

https://www.denios.dk/products/259347
https://www.denios.dk/products/259353
https://www.denios.dk/products/259355
https://www.denios.dk/products/259357
https://www.denios.dk/products/259348
https://www.denios.dk/products/259354
https://www.denios.dk/products/259356
https://www.denios.dk/products/259358
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Bestil også

NYHED

NYHED

Gitterrist galvaniseret galvaniseret

Lagerkapacitet tromler à 200 liter tromler à 200 liter
Antal 1 2
Variant 2 styrehjul, 2 faste hjul
Hjul elektrisk ledende
Opsamlingsvolumen [l] 217 205
Bæreevne total [kg] 400 800
Udvendig mål B x D x H [mm]* 1350 x 815 x 995 1700 x 815 x 995
Best.-nr. pulverlakeret 259-359-JA 259-361-JA
Best.-nr. galvaniseret 259-360-JA 259-362-JA

*Totalhøjde inkl. skubbebøjle

Opsamlingskar af stål til tromler

 Aktuelle priser på www.denios.dk     

Opsamlingskar DENIOS pro-line 
med elektrisk ledende hjul
Hjul af elektrisk ledende kunststof, skubbebøjlen sikrer en sikker intern transport af farlige 
medier

Jordforbindelsessæt til 
opsamlingskar af stål
Til hurtig, nem og sikker 
fastgørelse på alle karrets kanter

Topramme til stålkar 800x1200 mm

Best.-nr. 285-829-JA

Best.-nr. 285-830-JA

Transportsikring til 2 tromler
Transportsikring, bestående af fastspændingsrem 
og holder til 2 tromler

Best.-nr. 229-527-JA

https://www.denios.dk/products/259359
https://www.denios.dk/products/259361
https://www.denios.dk/products/259360
https://www.denios.dk/products/259362
https://www.denios.dk/products/285829
https://www.denios.dk/products/285830
https://www.denios.dk/products/229527
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Opsamlingskar af rustfrit stål, 200 liter

Gitterrist af galvaniseret eller 
rustfrit stål

Rustfrit stål

Svejset konstruktion af rustfrit stål - korrosionsbeskyttelse også ved opbevaring 
af aggressive kemikalier, gaffellommer muliggør nem intern transport vha. 
gaffeltruck eller palleløfter

Opsamlingskar DENIOS pro-line af rustfrit stål, 
op til 4 tromler à 200 liter

 Aktuelle priser på www.denios.dk     

Opsamlingskar af rustfrit stål til IBC palletanke se side

41
Tromler af rustfrit stål se side

384
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Opsamlingskar af rustfrit stål, 200 liter

Lagerkapacitet tromler à 200 liter 1 2 4 4

Opsamlingsvolumen [l] 205 205 205 400
Bæreevne total [kg] 600 900 1400 1400
Udvendig mål B x D x H [mm] 870 x 865 x 425 1340 x 850 x 325 1340 x 1260 x 270 1340 x 1260 x 390
Best.-nr. Gitterrist: galvaniseret 130-055-JA 130-056-JA 130-057-JA 178-410-JA
Best.-nr. Gitterrist: rustfrit stål 128-287-JA 128-288-JA 128-289-JA 178-409-JA

 Aktuelle priser på www.denios.dk     

Bestil også

Best.-nr. 285-739-JA

NYHED

Jordforbindelsessæt til 
opsamlingskar af stål
Til hurtig, nem og sikker fastgørelse 
på alle karrets kanter

Løftehjælp af rustfrit stål, til 
gitterriste af stål og rustfrit stål

NYHED
Best.-nr. 285-830-JA

Stk. pr. pakke = 2 stk.

https://www.denios.dk/products/130055
https://www.denios.dk/products/130056
https://www.denios.dk/products/130057
https://www.denios.dk/products/178410
https://www.denios.dk/products/128287
https://www.denios.dk/products/128288
https://www.denios.dk/products/128289
https://www.denios.dk/products/178409
https://www.denios.dk/products/285739
https://www.denios.dk/products/285830
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 W Til opbevaring af vandforurenende medier og brændbare væsker (H224-H226) iht. loven
 W Stabil, galvaniseret stablereol med opsamlingskar af stål
 W Sikker aftapning over opsamlingskarret
 W Med udsparinger til gaffeltruck for en nem håndtering
 W Leveres adskilt til enkel montage

Stablereoler som tappestationer til 60 og 200 liters tromler

15

Bestil også

Kandeholder af stål, 
dimensioner B x D x H 
(mm): 280 x 270 x 300

Best.-nr. 114-543-JA Best.-nr. 114-902-JA

Kandeholder af PE, 
dimensioner B × D × H 
(mm): 270 x 270 x 300

Best.-nr. 117-105-JA

Tromlehane af kunststof 
med 2” gevind

Best.-nr. 117-132-JA

Tappehane af messing, 
3/4"

Best.-nr. 114-542-JA

Tromleholder til liggende 
tromlelagring

Du kan sammensætte din reol til farlige 
medier / din tappestation individuelt og 
fleksibelt iht. dine krav.

se side

85
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Bestilling og service 76 24 40 80              Aktuelle priser på www.denios.dk

Tappestationer med opsamlingskar af stål

29

Lagerkapacitet tromler à 60 liter tromler à 60 liter tromler à 200 liter tromler à 200 liter tromler à 200 liter

Antal 2 3 1 2 4
Udvendig mål B x D x H [mm] 1049 x 1236 x 837 1429 x 1210 x 837 1049 x 1236 x 837 1429 x 1210 x 837 1429 x 1210 x 1637
Indvendig mål B x D [mm] 890 x 646 1270 x 646 890 x 646 1270 x 646 1270 x 646
Opsamlingsvolumen [l] 205 220 205 220 220
Antal lagerniveauer 1 1 1 1 2
Bæreevne total [kg] 435 700 435 700 1400
Best.-nr. 291-778-JA 291-787-JA 291-776-JA 291-782-JA 291-784-JA
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1 2

2

3

3

4

4

5

Stablereoler som tappestationer - tromler opbevares pladsbesparende, sikkert og kan tappes til enhver tid

Tappestationer med 
opsamlingskar af 
kunststof se side

67

https://www.denios.dk/products/291778
https://www.denios.dk/products/291787
https://www.denios.dk/products/291776
https://www.denios.dk/products/291782
https://www.denios.dk/products/291784


Lagerkapacitet tromler à 200 liter 2 4 4

Type 2 P2-O 4 P2-O 4 P2-O-V50
Udvendig mål B x D x H [mm] 1390 x 900 x 1440 1390 x 1310 x 1380 1390 x 1310 x 1505
Opsamlingsvolumen [l] 205 205 400
Bæreevne total [kg] 935 1400 1400
Vægt [kg] 150 205 275
Best.-nr. lakeret 114-612-JA 114-614-JA 178-413-JA
Best.-nr. galvaniseret 114-484-JA 114-486-JA 178-414-JA

Tilbehør Best.-nr.

Gitterrist, hel bredde, til anbringelse på tværbjælkerne 101-114-JA
Gitterrist, halv bredde, til anbringelse på tværbjælkerne 101-115-JA
Tromleholder, 60 liter, til anbringelse på tværbjælkerne 114-546-JA
1 par reolstøtter, til fastgøring af hylder 114-544-JA
Tværbjælker (1 par) til anbringelse af gitterriste / tromleholdere 114-545-JA
Beskyttelsesbøjle, kan drejes, som transportsikring 114-562-JA
Tildækningshætte til 2 P2-O / -R, beskytter mod snavs og påvirkning fra vejret 136-470-JA
Tildækningshætte til 4 P2-O / -R, beskytter mod snavs og påvirkning fra vejret 136-471-JA
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Depoter til farlige medier

 Aktuelle priser på www.denios.dk     

Depot til farlige medier 4 P2-O-V50, 
med 400 liters opsamlingsvolumen

Depot til farlige medier 2 P2-O, 
galvaniseret, til 2 tromler à 200 liter

Depot til farlige medier 2 P2-O, 
lakeret, med reol til smådunke

Tildækningshætte til type 2 P2-O/-R

Tildækningshætte til type 4 P2-O/-R

 W Af stål, med stænkskærm på 3 sider
 W Udtagelig galvaniseret gitterrist som henstillingsflade
 W Med frihøjde til palleløfter og gaffeltruck

Tildækningshætte
 W Som beskyttelse mod snavs 
og påvirkning fra vejret

 W Hætte af vævet materiale af 
høj kvalitet

 W Integreret A4 dokumentlomme
 W Den lange side kan klappes 
op, med velcrolukninger

 W Tilladt til opbevaring af vandforurenende medier og antændelige 
væsker (H224 - H226)

 W Kan stables i 3 etager

Best.-nr. 114-484-JA Best.-nr. 178-413-JA

Best.-nr. 122-720-JA

Best.-nr. 136-470-JA

Best.-nr. 136-471-JA

Reolelementer til depoter 
til farlige medier

https://www.denios.dk/products/114612
https://www.denios.dk/products/114614
https://www.denios.dk/products/178413
https://www.denios.dk/products/114484
https://www.denios.dk/products/114486
https://www.denios.dk/products/178414
https://www.denios.dk/products/101114
https://www.denios.dk/products/101115
https://www.denios.dk/products/114546
https://www.denios.dk/products/114544
https://www.denios.dk/products/114545
https://www.denios.dk/products/114562
https://www.denios.dk/products/136470
https://www.denios.dk/products/136471
https://www.denios.dk/products/114484
https://www.denios.dk/products/178413
https://www.denios.dk/products/122720
https://www.denios.dk/products/136470
https://www.denios.dk/products/136471


Lagerkapacitet tromler à 200 liter 2 4 4 2 4 4

Type 2 P2-P 4 P2-P 4 P2-P-V50 2 P2-R 4 P2-R 4 P2-R-V50
Kan stables nej nej nej ja ja ja
Udvendig mål B x D x H [mm] 1355 x 865 x 935 1355 x 1270 x 870 1355 x 1270 x 1000 1390 x 900 x 1440 1390 x 1310 x 1380 1390 x 1310 x 1505
Opsamlingsvolumen [l] 205 205 400 205 205 400
Bæreevne total [kg] 935 1400 1400 935 1400 1400
Vægt [kg] 120 148 161 136 164 161
Best.-nr. lakeret 128-290-JA 128-292-JA 178-415-JA 114-606-JA 114-608-JA 178-417-JA
Best.-nr. galvaniseret 128-291-JA 128-293-JA 178-416-JA 114-478-JA 114-480-JA 178-418-JA
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Depot til farlige medier 2 P2-R, lakeret, kan stables, til 2 tromler à 200 liter 
(drejebar beskyttelsesbøjle fås som tilbehør)

Depot til farlige medier 4 P2-R, 
galvaniseret, kan stables

Depot til farlige medier 4 P2-P-V50, lakeret, til 4 tromler à 200 liter 
(drejebar beskyttelsesbøjle som tilbehør)

Depoter til farlige medier

 Aktuelle priser på www.denios.dk     

Type P2-P og P2-R, op til 4 tromler à 200 liter

 W Af stål, med åben rammekonstruktion på 3 sider
 W Udtagelig galvaniseret gitterrist som henstillingsflade
 W Med frihøjde til palleløfter og gaffeltruck
 W Passende tildækningshætter til beskyttelse mod snavs og påvirkning fra 
vejret fås som tilbehør

Svingbar beskyttelsesbøjle til sikker transport (som tilbehør), 
Best.-nr. 114-562-JA

 W Tilladt til opbevaring af vandforurenende medier og antændelige 
væsker (H224 - H226)

 W P2-R: kan stables i 3 etager

Best.-nr. 178-415-JABest.-nr. 114-480-JA

Best.-nr. 114-606-JA

1

2

3

1 2 3

https://www.denios.dk/products/128290
https://www.denios.dk/products/128292
https://www.denios.dk/products/178415
https://www.denios.dk/products/114606
https://www.denios.dk/products/114608
https://www.denios.dk/products/178417
https://www.denios.dk/products/128291
https://www.denios.dk/products/128293
https://www.denios.dk/products/178416
https://www.denios.dk/products/114478
https://www.denios.dk/products/114480
https://www.denios.dk/products/178418
https://www.denios.dk/products/114562
https://www.denios.dk/products/178415
https://www.denios.dk/products/114480
https://www.denios.dk/products/114606


Bestil også
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op til 2 IBC palletanke à 1000 liter

BEST
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La
gr

in
g 

af
 fa

rli
ge

 m
ed

ie
r

Opsamlingskar af stål til opbevaring af IBCer

www.denios.dk/shop

Tildækningshætter til 
opsamlingskar,  
til 1 IBC palletank, 
Best.-nr. 136-466-JA

Kandeholder, galvaniseret, 
med direkte tilgang til 
opsamlingskarret,  
Best.-nr. 274-148-JA

Galvaniseret stænkskærm, til 
opsamlingskar med en bredde 
på 1120 mm
 Best.-nr. 274-122-JA
Galvaniseret stænkskærm, til 
opsamlingskar med en bredde 
på 2200 mm
 Best.-nr. 274-123-JA

Indlægskar af kunststof, til 
opsamlingskar L x B (mm): 
1120 x 1300
Kandeholder, galvaniseret, 
med direkte tilgang til 
opsamlingskarret

Indlægskar af kunststof, til 
opsamlingskar L x B (mm): 
2200 x 1300
Best.-nr. 274-119-JA

 Aktuelle priser på www.denios.dk     

 W Det prisvenlige alternativ til opbevaring iht. loven.
 W Med profiler som henstillingsflade

https://www.denios.dk/products/274118
https://www.denios.dk/products/136466
https://www.denios.dk/products/274148
https://www.denios.dk/products/274122
https://www.denios.dk/products/274123
https://www.denios.dk/products/274119
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opbevaring af farlige medier

Godkendt til opbevaring af 
antændelige væsker (H224 - H226)
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Lagerkapacitet IBC à 1.000 liter 1 2

Opsamlingsvolumen [l] 1000 1000
Bæreevne total [kg] 1800 3600
Udvendig mål B x D x H [mm] 1120 x 1300 x 1038 2200 x 1300 x 590
Best.-nr. pulverlakeret 273-859-JA 273-860-JA

Bestil også

Best.-nr. 285-830-JA

Opsamlingskar af stål til opbevaring af IBCer

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     

NYHED

Jordforbindelsessæt til 
opsamlingskar af stål
Til hurtig, nem og sikker fastgørelse på alle 
karrets kanter

https://www.denios.dk/products/273859
https://www.denios.dk/products/273860
https://www.denios.dk/products/285830


Bestil også

IBC palletank
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NYHED

NYHED

Opsamlingskar af stål til opbevaring af IBCer

Pladsbesparende konstruktion til nem håndtering med gaffeltruck eller palleløfter

Opsamlingskar DENIOS classic-line, 
til 1 IBC palletank à 1000 liter

 Aktuelle priser på www.denios.dk     

100 mm frihøjde

Variant med gitterrist men tappestativ

Opsamlingsvolumen [l] 1000 1000
Bæreevne total [kg] 2000 2000
Udvendig mål B x D x H [mm] 1120 x 1300 x 1040 1120 x 1300 x 1493
Best.-nr. pulverlakeret 273-863-JA 273-865-JA
Best.-nr. galvaniseret 273-864-JA 273-866-JA

Tilbehør

Best.-nr. Galvaniseret stænkskærm, til opsamlingskar med en 
bredde på 1120 mm 274-122-JA

Best.-nr. Indlægskar af kunststof, til opsamlingskar L x B (mm):  
1120 x 1300 274-118-JA

Best.-nr. Elektrisk ledende indlægskar af kunststof, til opsamlingskar 
L x B (mm): 1120 x 1300 274-120-JA

Best.-nr. Galvaniseret kandeholder med direkte indledning i  
opsamlingskarret 274-148-JA

 W Kandeholder fås som tilbehør
 W Kan bruges tappestation sammen med et tappestativ
 W 3-sidet galvaniseret stænkskærm fås som tilbehør
 W Alle versioner kan udstyres med et indlægskar af PE til opbevaring af 
aggressive medier såsom syrer og baser

 

Løftehjælp af rustfrit stål, til 
gitterriste af stål og rustfrit stål

se side

381

Til lagring af aggressive 
kemikalier anbefaler vi 
opsamlingskar af kunststof

se side

68

Jordforbindelsessæt til 
opsamlingskar af stål
Til hurtig, nem og sikker 
fastgørelse på alle karrets kanter

Best.-nr. 285-739-JA

Best.-nr. 285-830-JA

https://www.denios.dk/products/273863
https://www.denios.dk/products/273865
https://www.denios.dk/products/273864
https://www.denios.dk/products/273866
https://www.denios.dk/products/274122
https://www.denios.dk/products/274118
https://www.denios.dk/products/274120
https://www.denios.dk/products/274148
https://www.denios.dk/products/285739
https://www.denios.dk/products/285830
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Variant med gitterrist med tappestativ med to tappestativer

Opsamlingsvolumen [l] 1000 1000 1000
Bæreevne total [kg] 4000 4000 4000
Udvendig mål B x D x H [mm] 2200 x 1300 x 590 2200 x 1300 x 1050 2200 x 1300 x 1050
Best.-nr. pulverlakeret 273-867-JA 273-869-JA 273-871-JA
Best.-nr. galvaniseret 273-868-JA 273-870-JA 273-872-JA
Tilbehør

PE-indlægskar (1000 l) 274-119-JA 274-119-JA 274-119-JA
Indlægskar af el ledende kunststof 274-121-JA 274-121-JA 274-121-JA
stænkskærm 274-123-JA 274-123-JA 274-123-JA

Opsamlingskar af stål til opbevaring af IBCer

 Aktuelle priser på www.denios.dk     

Opsamlingskar DENIOS classic-line, 
op til 2 IBC palletanke à 1000 liter
Tilpasset til opbevaring af 2 IBC palletanke, optimeret fodkonstruktion til nem håndtering med gaffeltruck eller palleløfter

 W Kandeholder fås som tilbehør
 W Kan bruges som tappestation sammen med et tappestativ

 W 3-sidet galvaniseret stænkskærm fås som tilbehør
 W Alle versioner kan udstyres med et indlægskar af PE til opbevaring af 
aggressive medier såsom syrer og baser

https://www.denios.dk/products/273867
https://www.denios.dk/products/273869
https://www.denios.dk/products/273871
https://www.denios.dk/products/273868
https://www.denios.dk/products/273870
https://www.denios.dk/products/273872
https://www.denios.dk/products/274119
https://www.denios.dk/products/274119
https://www.denios.dk/products/274119
https://www.denios.dk/products/274121
https://www.denios.dk/products/274121
https://www.denios.dk/products/274121
https://www.denios.dk/products/274123
https://www.denios.dk/products/274123
https://www.denios.dk/products/274123
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Bestil også

Jordforbindelsessæt til opsamlingskar af stål
 

Løftehjælp af rustfrit stål, til gitterriste af 
stål og rustfrit stål

Best.-nr. 285-830-JA Best.-nr. 285-739-JA

 

NYHED NYHED

Opsamlingskar af stål til opbevaring af IBCer

Tilpasset til opbevaring af 3 IBC palletanke, optimeret fodkonstruktion til nem håndtering med gaffeltruck eller palleløfter

 W Kandeholder fås som tilbehør
 W Kan bruges som tappestation sammen med et tappestativ
 W Alle versioner kan udstyres med et indlægskar af PE til opbevaring af aggressive medier såsom syrer og baser

Variant med gitterrist med tappestativ med to tappestativer med 3 tappebukke

Opsamlingsvolumen [l] 1000 1000 1000 1000
Bæreevne total [kg] 6000 6000 6000 6000
Udvendig mål B x D x H [mm] 3280 x 1300 x 430 3280 x 1300 x 883 3280 x 1300 x 883 3280 x 1300 x 883
Best.-nr. pulverlakeret 273-873-JA 273-875-JA 273-877-JA 273-879-JA
Best.-nr. varmgalvaniseret 273-874-JA 273-876-JA 273-878-JA 273-880-JA
Tilbehør

PE-indlægskar (1000 l) 274-191-JA 274-191-JA 274-191-JA 274-191-JA
Indlægskar af el ledende kunststof 274-192-JA 274-192-JA 274-192-JA 274-192-JA
Galvaniseret kandeholder med direkte indledning i 
opsamlingskarret 274-148-JA 274-148-JA 274-148-JA 274-148-JA

Opsamlingskar DENIOS classic-line, 
op til 3 IBC palletanke à 1000 liter

 Aktuelle priser på www.denios.dk     

Kandeholder med direkte indledning i 
opsamlingskarret fås som tilbehør.
Kandeholder, galvaniseret, med direkte indledning i 
opsamlingskarret

Best.-nr. 274-148-JA

https://www.denios.dk/products/285830
https://www.denios.dk/products/285739
https://www.denios.dk/products/273873
https://www.denios.dk/products/273875
https://www.denios.dk/products/273877
https://www.denios.dk/products/273879
https://www.denios.dk/products/273874
https://www.denios.dk/products/273876
https://www.denios.dk/products/273878
https://www.denios.dk/products/273880
https://www.denios.dk/products/274191
https://www.denios.dk/products/274191
https://www.denios.dk/products/274191
https://www.denios.dk/products/274191
https://www.denios.dk/products/274192
https://www.denios.dk/products/274192
https://www.denios.dk/products/274192
https://www.denios.dk/products/274192
https://www.denios.dk/products/274148
https://www.denios.dk/products/274148
https://www.denios.dk/products/274148
https://www.denios.dk/products/274148
https://www.denios.dk/products/274148
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Variant med gitterrist med tappestativ med gitterrist med tappestativ med to tappestativer

Opsamlingsvolumen [l] 1000 1000 1000 1000 1000
Bæreevne total [kg] 2000 2000 4000 4000 4000
Udvendig mål B x D x H [mm] 1350 x 1650 x 710 1350 x 1650 x 1180 2680 x 1650 x 415 2680 x 1650 x 885 2680 x 1650 x 885
Best.-nr. pulverlakeret 259-383-JA 259-385-JA 259-391-JA 259-393-JA 259-395-JA
Best.-nr. galvaniseret 259-384-JA 259-386-JA 259-392-JA 259-394-JA 259-396-JA
Tilbehør

stænkskærm 114-567-JA 114-567-JA 114-568-JA 114-568-JA 114-568-JA
PE-indlægskar (1000 l) 114-433-JA 114-433-JA 114-436-JA 114-436-JA 114-436-JA
Indlægskar af el ledende kunststof 270-790-JA 270-790-JA 270-792-JA 270-792-JA 270-792-JA
Eftermonterbar kandeholder 114-566-JA 114-566-JA 114-566-JA 114-566-JA 114-566-JA

Opsamlingskar af stål til opbevaring af IBCer

Med aftapningsområde for ekstra 
sikkerhed ved aftapning

Tappestativ

Stænkskærm fås som tilbehør

Opsamlingskar DENIOS classic-line med aftapningsområde, 
op til 2 IBC palletanke à 1000 liter

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     

Ekstra sikkerhed ved aftapning samt optimeret fodkonstruktion til nem håndtering med gaffeltruck eller palleløfter

 W Kan bruges som tappestation sammen med et tappestativ
 W 3-sidet galvaniseret stænkskærm fås som tilbehør
 W Alle versioner kan udstyres med et indlægskar af PE til opbevaring af aggressive medier såsom syrer og baser

https://www.denios.dk/products/259383
https://www.denios.dk/products/259385
https://www.denios.dk/products/259391
https://www.denios.dk/products/259393
https://www.denios.dk/products/259395
https://www.denios.dk/products/259384
https://www.denios.dk/products/259386
https://www.denios.dk/products/259392
https://www.denios.dk/products/259394
https://www.denios.dk/products/259396
https://www.denios.dk/products/114567
https://www.denios.dk/products/114567
https://www.denios.dk/products/114568
https://www.denios.dk/products/114568
https://www.denios.dk/products/114568
https://www.denios.dk/products/114433
https://www.denios.dk/products/114433
https://www.denios.dk/products/114436
https://www.denios.dk/products/114436
https://www.denios.dk/products/114436
https://www.denios.dk/products/270790
https://www.denios.dk/products/270790
https://www.denios.dk/products/270792
https://www.denios.dk/products/270792
https://www.denios.dk/products/270792
https://www.denios.dk/products/114566
https://www.denios.dk/products/114566
https://www.denios.dk/products/114566
https://www.denios.dk/products/114566
https://www.denios.dk/products/114566
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Tilbehør

Best.-nr. Indlægskar af kunststof, til opsamlingskar L x B (mm):  
1350 x 1650 114-433-JA

Best.-nr. Elektrisk ledende indlægskar af kunststof, til opsamlingskar  
L x B (mm): 1350 x 1650 270-790-JA

Best.-nr. Galvaniseret stænkskærm, til opsamlingskar med en bredde på 
1350 mm 114-567-JA

Best.-nr. Kandeholder 114-566-JA
Best.-nr. Tildækningshætter til opsamlingskar, til 1 IBC palletank 136-466-JA
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Variant med gitterrist med tappestativ

Opsamlingsvolumen [l] 1000 1000
Bæreevne total [kg] 2000 2000
Udvendig mål B x D x H [mm] 1350 x 1650 x 707 1350 x 1650 x 1172
Best.-nr. pulverlakeret 273-881-JA 273-883-JA
Best.-nr. varmgalvaniseret 273-882-JA 273-884-JA

Opsamlingskar af stål til opbevaring af IBCer

www.denios.dk/shop

Opsamlingskar DENIOS pro-line,  
op til 2 IBC palletanke à 1000 liter

 W Optimeret fodkonstruktion til nem håndtering med gaffeltruck eller palleløfter muliggør nem intern transport
 W Kandeholder fås som tilbehør
 W Kan ifm. et tappestativ bruges som aftapnings- eller doseringsstation
 W 3-sidet galvaniseret stænkskærm fås som tilbehør
 W Alle versioner kan udstyres med et indlægskar af PE til opbevaring af aggressive medier såsom syrer og baser

Reflekser - øget 
opmærksomhed under 
forsyning og transport

100 mm frihøjde

Galvaniseret eller pulverlakeret - 
for optimal korrosionsbeskyttelse

 Aktuelle priser på www.denios.dk     

Maksimal sikkerhed vha. reflektorer i signalfarve.

https://www.denios.dk/products/114433
https://www.denios.dk/products/270790
https://www.denios.dk/products/114567
https://www.denios.dk/products/114566
https://www.denios.dk/products/136466
https://www.denios.dk/products/273881
https://www.denios.dk/products/273883
https://www.denios.dk/products/273882
https://www.denios.dk/products/273884
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Bestil også

Best.-nr. 285-739-JABest.-nr. 285-830-JA

Stk. pr. pakke = 2 stk.

NYHEDNYHED

Opsamlingskar af stål til opbevaring af IBCer

Variant med gitterrist med tappestativ med to tappestativer

Opsamlingsvolumen [l] 1000 1000 1000
Bæreevne total [kg] 4000 4000 4000
Udvendig mål B x D x H [mm] 2200 x 1300 x 590 2200 x 1300 x 1045 2200 x 1300 x 1045
Best.-nr. pulverlakeret 273-885-JA 273-887-JA 273-889-JA
Best.-nr. varmgalvaniseret 273-886-JA 273-888-JA 273-890-JA
Tilbehør

PE-indlægskar (1000 l) 274-119-JA 274-119-JA 274-119-JA
Indlægskar af el ledende kunststof 274-121-JA 274-121-JA 274-121-JA
stænkskærm 274-123-JA 274-123-JA 274-123-JA
Galvaniseret kandeholder med direkte indledning i 
opsamlingskarret 274-148-JA 274-148-JA 274-148-JA

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     

Jordforbindelsessæt til 
opsamlingskar af stål
Til hurtig, nem og sikker fastgørelse 
på alle karrets kanter

Løftehjælp af rustfrit stål, til 
gitterriste af stål og rustfrit stål

Kandeholder med direkte 
indledning i opsamlingskarret 
fås som tilbehør.

https://www.denios.dk/products/285739
https://www.denios.dk/products/285830
https://www.denios.dk/products/273885
https://www.denios.dk/products/273887
https://www.denios.dk/products/273889
https://www.denios.dk/products/273886
https://www.denios.dk/products/273888
https://www.denios.dk/products/273890
https://www.denios.dk/products/274119
https://www.denios.dk/products/274119
https://www.denios.dk/products/274119
https://www.denios.dk/products/274121
https://www.denios.dk/products/274121
https://www.denios.dk/products/274121
https://www.denios.dk/products/274123
https://www.denios.dk/products/274123
https://www.denios.dk/products/274123
https://www.denios.dk/products/274148
https://www.denios.dk/products/274148
https://www.denios.dk/products/274148
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www.denios.dk/shop

Tilbehør

Best.-nr. Indlægskar af kunststof, til opsamlingskar L x B 
(mm): 3280 x 1300 274-191-JA

Best.-nr. Elektrisk ledende indlægskar af kunststof, til 
opsamlingskar L x B (mm): 3280 x 1300 274-192-JA

Best.-nr. Galvaniseret kandeholder med direkte indledning 
i opsamlingskarret 274-148-JA
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Opsamlingskar af stål til opbevaring af IBCer

100 mm frihøjde

Reflekser - øget opmærksomhed under 
forsyning og transport

Optimeret fodkonstruktion - nem håndtering 
med palleløfter eller gaffeltruck

Maksimal sikkerhed vha. reflekser i signalfarve

Opsamlingskar DENIOS pro-line, 
op til 3 IBC palletanke à 1000 liter

 W Optimeret fodkonstruktion til nem håndtering med gaffeltruck eller palleløfter
 W Kandeholder fås som tilbehør
 W Kan bruges som tappestation sammen med et tappestativ
 W 3-sidet galvaniseret stænkskærm fås som tilbehør
 W Alle versioner kan udstyres med et indlægskar af PE til opbevaring af aggressive medier såsom syrer og baser

 Aktuelle priser på www.denios.dk     

Variant med gitterrist med tappestativ med to tappestativer med 3 tappebukke

Opsamlingsvolumen [l] 1000 1000 1000 1000
Bæreevne total [kg] 6000 6000 6000 6000
Udvendig mål B x D x H [mm] 3280 x 1300 x 420 3280 x 1300 x 883 3280 x 1300 x 883 3280 x 1300 x 883
Best.-nr. pulverlakeret 273-891-JA 273-893-JA 273-895-JA 273-897-JA
Best.-nr. varmgalvaniseret 273-892-JA 273-894-JA 273-896-JA 273-898-JA

https://www.denios.dk/products/274191
https://www.denios.dk/products/274192
https://www.denios.dk/products/274148
https://www.denios.dk/products/273891
https://www.denios.dk/products/273893
https://www.denios.dk/products/273895
https://www.denios.dk/products/273897
https://www.denios.dk/products/273892
https://www.denios.dk/products/273894
https://www.denios.dk/products/273896
https://www.denios.dk/products/273898
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Bestilling og service 76 24 40 80
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Bestil også

Best.-nr. 285-739-JA

NYHED

Jordforbindelsessæt til 
opsamlingskar af stål
Til hurtig, nem og sikker fastgørelse på alle 
karrets kanter

Løftehjælp af rustfrit stål, til 
gitterriste af stål og rustfrit stål

NYHED

Stk. pr. pakke = 2 stk.

Opsamlingskar af rustfrit stål til 200 liters tromler og IBCer

Rustfrit stål 1.4301

Udtagelig gitterrist af rustfrit stål 1.4301 eller 
af galvaniseret stål som henstillingsflade

 Aktuelle priser på www.denios.dk     

Svejset konstruktion af rustfrit stål - langvarig korrosionsbeskyttelse, selv ved opbevaring af aggressive kemikalier

Opsamlingskar DENIOS pro-line af rustfrit stål, 
op til 2 IBC palletanke à 1000 liter

Lagerkapacitet IBC à 1.000 liter 1 2

Lagerkapacitet tromler à 200 liter 4 8
Opsamlingsvolumen [l] 1000 1000
Bæreevne total [kg] 2000 4000
Udvendig mål B x D x H [mm] 1300 x 1350 x 918 2680 x 1300 x 485
Best.-nr. med gitterrist rustfrit stål 128-286-JA 128-285-JA
Best.-nr. med gitterrist galvaniseret 130-054-JA 130-053-JA

Best.-nr. 285-830-JA

Godkendt til opbevaring af antændelige 
væsker (H224 - H226)

https://www.denios.dk/products/285739
https://www.denios.dk/products/128286
https://www.denios.dk/products/128285
https://www.denios.dk/products/130054
https://www.denios.dk/products/130053
https://www.denios.dk/products/285830
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www.denios.dk/shop

Gulvelementer DENIOS classic-line til opbevaring af farlige 
medier: Optimér dine lagerlokaler iht. loven.

 Aktuelle priser på www.denios.dk     

Opsamlingsvolumen [l] 80 110 140 170 225

Udvendig mål B x D [mm] 1362 x 1362 1862 x 1362 1862 x 1862 2862 x 1362 2862 x 1862
Bæreevne [kg/m²] 5000 5000 5000 5000 5000
Best.-nr.* Hjulbelastning: 450 kg 115-128-JA 115-130-JA 168-966-JA 115-132-JA 115-134-JA
Best.-nr.* Hjulbelastning: 2000 kg 120-233-JA 120-234-JA 195-305-JA 120-235-JA 120-236-JA

*afstillingsflade 200 x 200 mm
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Gulvelementer af stål til beskyttelse af større arealer

Gulvelementer DENIOS classic-line, 
særlig lav konstruktion på 78 mm

Højde: 78 mm

Til beskyttelse af større arealer, tilpasset opbevaring og sikker aftapning
Iht. lovgivning for håndtering af grundvandforurenende medier

 W Nem at forsyne vha. opkørselsramper (tilbehør)
 W Svejset konstruktion - sikker og holdbar
 W Galvaniseret for optimal korrosionsbeskyttelse
 W Tilladt til opbevaring af vandforurenende medier og antændelige væsker (H224 - H226)
 W Tæthedsprøvet med testcertifikat

Tromlepumper se side

242

https://www.denios.dk/products/115128
https://www.denios.dk/products/115130
https://www.denios.dk/products/168966
https://www.denios.dk/products/115132
https://www.denios.dk/products/115134
https://www.denios.dk/products/120233
https://www.denios.dk/products/120234
https://www.denios.dk/products/195305
https://www.denios.dk/products/120235
https://www.denios.dk/products/120236


Bestil også
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Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     

Samlingselementer VE 14 VE 19 VE 29

Udvendig mål B x D [mm] 1320 x 45 1820 x 45 2820 x 45
Best.-nr. 115-158-JA 115-159-JA 115-160-JA

Opkørselsramper AR 14 AR 19 AR 29
Opkørselsh-

jørne
Forbindelses- 

element til ramper

Udvendig mål B x D [mm] 1320 x 720 1820 x 720 2820 x 720 730 x 730 67 x 721
Best.-nr. 115-164-JA 115-165-JA 115-166-JA 115-171-JA 272-373-JA

Monteringsbeslag Afstandssamlinger Kantbeslag Krydssamlinger

Udvendig mål B x D [mm] 25 x 120 20 x 80 130 x 130
Best.-nr. 115-169-JA 115-170-JA 115-167-JA
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Bestil også

NYHED

 

Gulvelementer af stål til beskyttelse af større arealer

Best.-nr. 285-739-JA

Løftehjælp af rustfrit 
stål, til gitterriste af stål 
og rustfrit stål

Reoler til farlige medier se side

76

Til opbevaring af aggressive 
kemikalier anbefaler vi 
gulvelementer af kunststof

se side

74

https://www.denios.dk/products/115158
https://www.denios.dk/products/115159
https://www.denios.dk/products/115160
https://www.denios.dk/products/115164
https://www.denios.dk/products/115165
https://www.denios.dk/products/115166
https://www.denios.dk/products/115171
https://www.denios.dk/products/272373
https://www.denios.dk/products/115169
https://www.denios.dk/products/115170
https://www.denios.dk/products/115167
https://www.denios.dk/products/285739
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www.denios.dk/shop
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Gulvelementer af stål til beskyttelse af større arealer

Gulvelementer DENIOS classic-line, 
særlig lav konstruktion på 123 mm

Højde: 123 mm

 W Nem at forsyne vha. opkørselsrampe (tilbehør)
 W Svejset konstruktion - sikker og holdbar
 W Galvaniseret til optimal korrosionsbeskyttelse
 W Tilladt til opbevaring af vandforurenende medier og antændelige væsker 
(H224 - H226)

 W Tæthedsprøvet med testcertifikat

Til beskyttelse af større arealer, tilpasset opbevaring og 
sikker aftapning iht. loven

Opsamlingsvolumen [l] 20 40 80 165 95 210

Bæreevne [kg/m²] 5000 5000 5000 5000 5000 5000
Udvendig mål B x D [mm] 500 x 500 1000 x 500 1000 x 1000 2000 x 1000 2500 x 500 2500 x 1000
Best.-nr.* Hjulbelastning: 450 kg 115-137-JA 115-139-JA 115-141-JA 115-143-JA 115-145-JA 115-147-JA
Best.-nr.* Hjulbelastning: 2000 kg 115-149-JA 115-150-JA 115-151-JA 115-152-JA 115-153-JA 115-154-JA

*afstillingsflade 200 x 200 mm

 Aktuelle priser på www.denios.dk     

Bestil også

NYHED

Best.-nr. 285-739-JA

Løftehjælp af rustfrit stål, til 
gitterriste af stål og rustfrit stål
Stk. pr. pakke = 2 stk.

https://www.denios.dk/products/115137
https://www.denios.dk/products/115139
https://www.denios.dk/products/115141
https://www.denios.dk/products/115143
https://www.denios.dk/products/115145
https://www.denios.dk/products/115147
https://www.denios.dk/products/115149
https://www.denios.dk/products/115150
https://www.denios.dk/products/115151
https://www.denios.dk/products/115152
https://www.denios.dk/products/115153
https://www.denios.dk/products/115154
https://www.denios.dk/products/285739


Bestil også

Samlingselementer VE 5 VE 10 VE 20 VE 25

Udvendig mål B x D [mm] 470 x 45 970 x 45 1970 x 45 2470 x 45
Best.-nr. 115-172-JA 115-173-JA 115-174-JA 115-175-JA

Opkørselsramper AR 5 AR 10 AR 20 AR 25
Opkørselsh-

jørne
Forbindelseselement 

til ramper

Udvendig mål B x D [mm] 450 x 1120 950 x 1120 1950 x 1120 2450 x 1120 1140 x 1140 75 x 1120
Best.-nr. 115-176-JA 115-177-JA 115-178-JA 115-179-JA 115-181-JA 272-375-JA

Monteringsbeslag Afstandssamlinger Kantbeslag Krydssamlinger

Udvendig mål B x D [mm] 25 x 120 20 x 80 130 x 130
Best.-nr. 115-182-JA 115-183-JA 115-167-JA
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Gulvelementer af stål til beskyttelse af større arealer

Gulvelementer DENIOS classic-line til opbevaring af farlige 
medier: Optimér dine lagerlokaler iht. loven.

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     

Opkørselshjørne

Krydssamlinger

Best.-nr. 115-181-JA

Best.-nr. 115-167-JA

Reoler til farlige 
medier

se side

76

https://www.denios.dk/products/115172
https://www.denios.dk/products/115173
https://www.denios.dk/products/115174
https://www.denios.dk/products/115175
https://www.denios.dk/products/115176
https://www.denios.dk/products/115177
https://www.denios.dk/products/115178
https://www.denios.dk/products/115179
https://www.denios.dk/products/115181
https://www.denios.dk/products/272375
https://www.denios.dk/products/115182
https://www.denios.dk/products/115183
https://www.denios.dk/products/115167
https://www.denios.dk/products/115181
https://www.denios.dk/products/115167


www.denios.dk/knowhow

Vi har også løsninger til større behov. Du kan finde flere oplysninger 
under overskriften Lager- og procesteknologi.

Er du på udkig efter en større løsning?

De 7 største fejl ved tømning af 
opsamlingskar

ARTIKLER GUIDE

LAGER-  OG PROCESTEKNOLOGI

Guides

Artikler

FAQs

Interviews

Tjeklister

Videoer

Whitepaper

og meget mere!

DENIOS Knowhow
Alt, hvad du skal vide om PE-opsamlingskar.

www.denios.dk/opsamlingskar-skabt www.denios.dk/7-fejl-opsamlingskar

www.denios.dk/lager-og-procesteknologi

Vandforurenende medier eller aggressive materialer såsom syrer og baser, opbevares på et opsamlingskar af kunststof (PE). Alle DENIOS' opsamlingskar fås 
til tromler, IBC palletanke, smådunke eller europaller. Vores opsamlingskar af polyethylen er testet og godkendt af DIBt (tysk institut for byggeteknik) og fås 
også med hjul.

SPILLGUARD CONNECT®

www.denios.dk/spillguard

Udnyt fordelene ved digitaliseringen til din lækagehåndtering 4.0: Med 
den nye, innovative SpillGuard® connect lækagedetektor kan du over-
våge dine opsamlingskar centralt via en app, og opstår der en lækage, 
bliver du advaret i realtid.

Forbundet, innovativ, digital 
lækagehåndtering

Tag et kig bag kulisserne hos DENIOS! Har du nogensinde tænkt over, 
hvad der skal til, før et opsamlingskar af plast kan øge sikkerheden 
i din virksomhed? En lang række af de produkter, som i dag er fast 
inventar i mange virksomheder, blev i sin tid udviklet af DENIOS. For 
vi fokuserer på at gøre vores kunders opbevaring af farlige medier sik-
rere, smartere og mere funktionel. Høje kvalitetsstandarder har højeste 
prioritet i både udvikling og produktion.

Fra idé til produkt: Sådan bliver et 
DENIOS opsamlingskar skabt.

Hvad gør du, hvis der opstår en lækage i dit opsamlingskar?  
Her er 7 fejl, du ikke må begå - og hvad du bør gøre i stedet.

 W Hvilke metoder bør du bruge? Og hvilke skal du holde dig fra?
 W Hvilke midler og udstyr skal du bruge til tømningen?
 W Hvor hurtigt du skal tømme opsamlingskarret?

http://www.denios.dk/knowhow
http://www.denios.dk/opsamlingskar-skabt
http://www.denios.dk/7-fejl-opsamlingskar
http://www.denios.dk/lager-og-procesteknologi
http://www.denios.dk/spillguard
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Dine fordele
Opsamlingskar af PE

Håndterer du farlige medier i din virksomhed og 
vil gerne opbevare dem iht. loven - men til en 
fordelagtig pris? 

Vil du have mere? Mere komfort, flere praktiske 
funktioner, særlig service?  
Kort sagt: Vil du have hele pakken?

Vil du have den optimale løsning til opbevaring 
af farlige medier efter dine behov? 

Vores produktserier i én oversigt

Sømløst fremstillet og fuldstændig væsketæt, 
moderne design

Integrerede gaffellommer til nem transport og 
forsyning fra alle sider

Kar og gitterrist af kemisk høj bestandig polyethylen 
(PE) med DIBt-godkendelse

Kar med formstøbte gitterrist-holdere for en 
optimeret bæreevne

Stabil gitterrist med ergonomiske håndtag til nem 
håndtering ved visuel kontrol og rengøring

Lækagevisning i signalrød for mere sikkerhed og 
komfort

Visuel kontrol af opsamlingskar 
af polyethylen (PE)

1
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6 1
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Best.-nr. 275-930-JA

1

https://www.denios.dk/products/275930


1 Af kunststof, til smådunke

48 www.denios.dk/shopAktuelle priser på www.denios.dk
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Variant uden fødder med fødder med hjul

Opsamlingsvolumen [l] 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Gitterrist uden galvaniseret kunststof uden galvaniseret kunststof uden galvaniseret kunststof
Udvendig mål B x D x H [mm] 645 x 795 x 210 645 x 795 x 210 645 x 795 x 235 645 x 795 x 300 645 x 795 x 300 645 x 795 x 325 645 x 795 x 315 645 x 795 x 315 645 x 795 x 340

Gitterrist uden kunststof uden kunststof uden kunststof

Opsamlingsvolumen [l] 20 20 30 30 40 40
Dimensioner B × D × H [mm] 400 x 400 x 180 400 x 400 x 180 592 x 400 x 180 592 x 400 x 180 784 x 400 x 180 784 x 400 x 180

Opsamlingsvolumen [l] 5 12 24 52

Udvendig mål B x D x H [mm] 200 x 400 x 120 400 x 400 x 120 400 x 800 x 120 800 x 800 x 120

Gitterrist uden kunststof uden kunststof uden kunststof

Opsamlingsvolumen [l] 80 80 120 120 180 180
Dimensioner B × D × H [mm] 784 x 784 x 180 784 x 784 x 180 1170 x 785 x 180 1170 x 785 x 180 1168 x 1168 x 180 1168 x 1168 x 180

Variant Med DIBt godkendelse elektrisk ledende

Opsamlingsvolumen [l] 20 26 30 40 20 26 30 40
Dimensioner B × D × H [mm] 995 x 395 x 90 1265 x 395 x 90 995 x 595 x 90 1265 x 595 x 90 995 x 395 x 90 1265 x 395 x 90 995 x 595 x 90 1265 x 595 x 90
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Bestilling og service 76 24 40 80              Aktuelle priser på www.denios.dk

1Af kunststof, 1 til 4 tromler à 200 liter
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Gitterrist uden galvaniseret kunststof uden galvaniseret kunststof

Version med gaffelbeslag med gaffelbeslag med gaffelbeslag på hjul på hjul på hjul
Lagerkapacitet tromler à 200 liter 1 2 2 – 2 2
Opsamlingsvolumen [l] 220 220 220 220 220 220
Bæreevne total [kg] 760 760 760 360 620 620
Udvendig mål B x D x H [mm] 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

Gitterrist uden galvaniseret kunststof

Lagerkapacitet tromler à 200 liter 4 4 4
Opsamlingsvolumen [l] 255 255 255
Bæreevne total [kg] 950 950 950
Udvendig mål B x D x H [mm] 1235 x 1235 x 275 1235 x 1235 x 275 1235 x 1235 x 305

Lagerkapacitet tromler à 200 liter 1 1 2 2 2 2

Gitterrist galvaniseret kunststof uden galvaniseret kunststof kunststofpalle
Opsamlingsvolumen [l] 240 240 270 270 270 270
Bæreevne total [kg] 400 300 600 800 600 600
Udvendig mål B x D x H [mm] 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

Lagerkapacitet tromler à 200 liter 4 4 4 4

Gitterrist uden galvaniseret kunststof kunststofpalle
Opsamlingsvolumen [l] 405 405 405 405
Bæreevne total [kg] 1000 1600 1000 1000
Udvendig mål B x D x H [mm] 1300 x 1300 x 350 1300 x 1300 x 350 1300 x 1300 x 375 1300 x 1300 x 470
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1 Af kunststof, 2 til 10 tromler à 200 liter

50 www.denios.dk/shopAktuelle priser på www.denios.dk

Lagerkapacitet europaller 2 2 2 2 2 2

Gitterrist uden galvaniseret kunststof uden galvaniseret kunststof
Opsamlingsvolumen 520 520 520 440 440 440
Bæreevne total [kg] 1200 1600 1200 1200 1600 1200
Udvendig mål B x D x H [mm] 2520 x 900 x 350 2520 x 900 x 350 2520 x 900 x 350 1720 x 1300 x 350 1720 x 1300 x 350 1720 x 1300 x 350

DENIOS 
garanti

DENIOS 
garanti

DENIOS 
garanti

5  
år

5  
år
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 år

5 
Jahre

Antal tromler 2 2 2 2 4 4 4 4

Gitterrist uden galvaniseret kunststof kunststofpalle uden galvaniseret kunststof kunststofpalle
Opsamlingsvolumen [l] 220 220 220 220 220 220 220 220
Bæreevne total [kg] 800 800 800 800 1600 1600 1600 1600
Udvendig mål B x D x H [mm] 1330 x 930 x 385 1330 x 930 x 385 1330 x 930 x 410 1330 x 930 x 500 1330 x 1330 x 295 1330 x 1330 x 295 1330 x 1330 x 320 1330 x 1330 x 410

Lagerkapacitet tromler à 200 liter 4 4 5 5 6 6 10 10

Lagerkapacitet europaller 1 1 – – 2 2 3 3
Lagerkapacitet kemipaller 1 1 – – 1 1 2 2
Gitterrist galvaniseret kunststof galvaniseret kunststof galvaniseret kunststof galvaniseret kunststof
Opsamlingsvolumen [l] 220 220 235 235 355 355 400 400
Bæreevne [kg/m²] 800 800 800 800 800 800 800 800
Udvendig mål B x D x H [mm] 1500 x 1500 x 150 1500 x 1500 x 150 3000 x 790 x 150 3000 x 790 x 150 2200 x 1500 x 150 2200 x 1500 x 150 3000 x 1500 x 150 3000 x 1500 x 150

Lagerkapacitet tromler à 200 liter 2 4

Opsamlingsvolumen 220 340
Bæreevne total [kg] 800 1600
Udvendig mål B x D x H [mm] 918 x 1314 x 400 1314 x 1349 x 400

DENIOS 
garanti

10   
år
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Bestilling og service 76 24 40 80              Aktuelle priser på www.denios.dk

1Af kunststof, 1 til 3 IBC palletanke à 1000 liter
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Variant til opbevaring til opbevaring og aftapning

Opsamlingsvolumen [l] 1000 1000
Bæreevne total [kg] 2000 2000
Udvendig mål B x D x H [mm] 1380 x 1575 x 760 1380 x 1800 x 760

Variant til opbevaring til opbevaring og aftapning

Lagerkapacitet IBC à 
1.000 liter 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3

Gitterrist uden galvaniseret kunststof uden galvaniseret kunststof uden galvaniseret kunststof uden galvaniseret kunststof
Opsamlings- 
volumen [l] 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Bæreevne total [kg] 2000 2000 2000 2000 2000 2000 4000 4000 4000 6000 6000 6000
Udvendig mål 
B x D x H [mm] 1280 x 1660 x 870 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

Lagerkapacitet IBC à 1.000 liter 1 1 2 2 3 3

Gitterrist galvaniseret kunststof galvaniseret kunststof galvaniseret kunststof
Opsamlingsvolumen [l] 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Bæreevne total [kg] 2000 2000 4000 4000 6000 6000
Udvendig mål B x D x H [mm] 1370 x 1980 x 690 1370 x 1980 x 720 2530 x 1320 x 580 2530 x 1320 x 610 3737 x 1402 x 486 3737 x 1402 x 517
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Lagerkapacitet IBC à 1.000 liter 1 2 2

Henstillingsflade kunststof uden kunststof
Opsamlingsvolumen [l] 1000 1000 1000
Bæreevne total [kg] 2000 4000 4000
Udvendig mål B x D x H [mm] 1430 x 1430 x 965 2260 x 1430 x 720 2260 x 1430 x 730

se side

68

se side

69

se side

71

se side

72



52

1

www.denios.dk/shop

La
gr

in
g 

af
 fa

rli
ge

 m
ed

ie
r

Små opsamlingskar af kunststof

Optimal til brug direkte på arbejdspladsen, f.eks. på et arbejdsbord

Opsamlingskar til smådunke DENIOS base-line, 
med 5 op til 52 liters opsamlingsvolumen

 W Til sikker opbevaring af smådunke
 W Dimensionerne er tilpasset europaller for mange kombinationsmuligheder
 W Høj kemisk bestandighed mod syrer, baser og andre aggressive væsker

Opsamlingsvolumen [l] 5 12 24 52

Udvendig mål B x D x H [mm] 200 x 400 x 120 400 x 400 x 120 400 x 800 x 120 800 x 800 x 120
Best.-nr. uden gitterrist 243-463-JA 243-469-JA 243-475-JA 243-481-JA
Best.-nr. PolySafe depot med galvaniseret 
gitterrist 243-465-JA 243-471-JA 243-477-JA 243-483-JA

Best.-nr. med gitterrist af kunststof 243-464-JA 243-470-JA 243-476-JA 243-482-JA

 Aktuelle priser på www.denios.dk     

https://www.denios.dk/products/243463
https://www.denios.dk/products/243469
https://www.denios.dk/products/243475
https://www.denios.dk/products/243481
https://www.denios.dk/products/243465
https://www.denios.dk/products/243471
https://www.denios.dk/products/243477
https://www.denios.dk/products/243483
https://www.denios.dk/products/243464
https://www.denios.dk/products/243470
https://www.denios.dk/products/243476
https://www.denios.dk/products/243482
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Bestil også

Opsamlingskarrene af stødfast, sømfri polyethylen (PE) passer i enhver gitterboks eller træpalle 
med stiver.

Opsamlingskar til smådunke DENIOS classic-line, 
med 130 liters opsamlingsvolumen

 W Med godkendelse til opbevaring af farlige medier
 W Stor modstandsdygtighed over for syrer, baser og andre aggressive medier
 W Nem at rense
 W Fås også som sæt med gitterboks

Bestil også

VORES TIP
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Små opsamlingskar af kunststof

Skubbebøjle

Best.-nr. 130-627-JA

Opsamlingskar til smådunke DENIOS classic-line, 
op til 2 tromler à 60 liter
Opbevar farlige medier der hvor de skal bruges.

 W Bestandig mod olie, syrer, baser og andre aggressive medier
 W Stabil konstruktion, stød- og slagfast, også ved store temperatursvingninger
 W Af korrosionsfri polyethylen (PE)

Variant uden fødder med fødder med hjul

Opsamlingsvolumen [l] 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Gitterrist uden galvaniseret kunststof uden galvaniseret kunststof uden galvaniseret kunststof
Udvendig mål B x D x H [mm] 645 x 795 x 210 645 x 795 x 210 645 x 795 x 235 645 x 795 x 300 645 x 795 x 300 645 x 795 x 325 645 x 795 x 315 645 x 795 x 315 645 x 795 x 340
Best.-nr. 107-262-JA 114-687-JA 114-689-JA 130-427-JA 129-043-JA 129-044-JA 129-161-JA 129-162-JA 129-163-JA

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     

Gitterboks inkl. opsamlingskar til 
smådunke DENIOS classic-lineOpsamlingskar til smådunke DENIOS classic-line

Gitterbokslåg

Best.-nr. 106-176-JA

Best.-nr. 129-049-JABest.-nr. 114-758-JA

Gitterbokse og 
tilbehør se side

547

https://www.denios.dk/products/130627
https://www.denios.dk/products/107262
https://www.denios.dk/products/114687
https://www.denios.dk/products/114689
https://www.denios.dk/products/130427
https://www.denios.dk/products/129043
https://www.denios.dk/products/129044
https://www.denios.dk/products/129161
https://www.denios.dk/products/129162
https://www.denios.dk/products/129163
https://www.denios.dk/products/106176
https://www.denios.dk/products/129049
https://www.denios.dk/products/114758
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Små opsamlingskar af kunststof

Opsamlingskar til smådunke DENIOS pro-line

Lækagevisning i rød signaliserer, at der 
er væske i opsamlingskarret. På den 
måde er det ikke nødvendigt at flytte 
gitterristen under kontrollen.

Opsamlingsvolumen [l] 20 20 30 30 40 40 80 80

Gitterrist uden kunststof uden kunststof uden kunststof uden kunststof
Dimensioner B × D × H [mm] 400 x 400 x 180 400 x 400 x 180 592 x 400 x 180 592 x 400 x 180 784 x 400 x 180 784 x 400 x 180 784 x 784 x 180 784 x 784 x 180
Best.-nr. 248-037-JA 248-041-JA 248-038-JA 248-042-JA 248-039-JA 248-043-JA 248-040-JA 248-044-JA

Opsamlingsvolumen [l] 120 120 180 180

Gitterrist uden kunststof uden kunststof
Dimensioner B × D × H [mm] 1170 x 785 x 180 1170 x 785 x 180 1168 x 1168 x 180 1168 x 1168 x 180
Best.-nr. 264-513-JA 264-514-JA 264-515-JA 264-516-JA

 Aktuelle priser på www.denios.dk     

 W Optimal til brug på arbejdspladsen. Opbevar farlige medier der hvor de skal bruges.
 W NYHED: Kar i 4 størrelser af elektrisk ledende materiale
 W Fås også med stabil, udtagelig gitterrist og lækagevisning i rød
 W Kar og gitterriste kan genbruges og stables oveni hinanden under opbevaring eller transport

 

https://www.denios.dk/products/248037
https://www.denios.dk/products/248041
https://www.denios.dk/products/248038
https://www.denios.dk/products/248042
https://www.denios.dk/products/248039
https://www.denios.dk/products/248043
https://www.denios.dk/products/248040
https://www.denios.dk/products/248044
https://www.denios.dk/products/264513
https://www.denios.dk/products/264514
https://www.denios.dk/products/264515
https://www.denios.dk/products/264516
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Opsamlingsvolumen [l] 20 26 30 40

Udvendig mål B x D x H (mm): 995 x 395 x 90 1265 x 395 x 90 995 x 595 x 90 1265 x 595 x 90
Best.-nr. 266-369-JA 266-371-JA 266-370-JA 266-372-JA

Tilbehør PE-gitterrist med lækagevisning

Best.-nr. 266-799-JA 266-802-JA 266-801-JA 266-803-JA

NYHED

INNOVATION La
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Små opsamlingskar af kunststof

Udtagelige gitterriste til placering af beholderne 
direkte i opsamlingskarret

 Aktuelle priser på www.denios.dk     

Variant elektrisk ledende

Opsamlingsvolumen [l] 20 26 30 40
Dimensioner B × D × H [mm] 995 x 395 x 90 1265 x 395 x 90 995 x 595 x 90 1265 x 595 x 90
Best.-nr. 276-237-JA 276-238-JA 276-235-JA 276-236-JA

Bestilling og service 76 24 40 80

https://www.denios.dk/products/266369
https://www.denios.dk/products/266371
https://www.denios.dk/products/266370
https://www.denios.dk/products/266372
https://www.denios.dk/products/266799
https://www.denios.dk/products/266802
https://www.denios.dk/products/266801
https://www.denios.dk/products/266803
https://www.denios.dk/products/276237
https://www.denios.dk/products/276238
https://www.denios.dk/products/276235
https://www.denios.dk/products/276236


Gitterrist uden galvaniseret kunststof uden galvaniseret kunststof

Version med gaffelbeslag med gaffelbeslag med gaffelbeslag på hjul på hjul på hjul
Lagerkapacitet tromler à 200 liter 1 2 2 – 2 2
Opsamlingsvolumen [l] 220 220 220 220 220 220
Bæreevne total [kg] 760 760 760 360 620 620
Udvendig mål B x D x H [mm] 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
Best.-nr. 267-365-JA 267-368-JA 267-371-JA 267-375-JA 267-377-JA 267-380-JA
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Opsamlingskar DENIOS base-line, 
op til 4 tromler à 200 liter
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Bestil også

NYHED

Opsamlingskar af PE, til 200 liters tromler

Det prisvenlige alternativ til opbevaring iht. loven.

Transportsikring, bestående 
af fastspændingsrem og 
holder til 2 tromler

Tromlestativer af polyethylen (PE) 
til 60 og 200 liters tromler
Både til 60 og 200 liters 
tromler

Best.-nr. 114-904-JA

 Aktuelle priser på www.denios.dk     

Best.-nr. 229-527-JA

Gitterist-løfter
Gitterristløfter af rustfrit stål 
(1 pakke = 2 stk.)

Løftehjælp af rustfrit 
stål, til gitterriste af 
stål og rustfrit stål

Best.-nr. 285-739-JABest.-nr. 215-854-JA

Stk. pr. pakke = 2 stk.

https://www.denios.dk/products/267365
https://www.denios.dk/products/267368
https://www.denios.dk/products/267371
https://www.denios.dk/products/267375
https://www.denios.dk/products/267377
https://www.denios.dk/products/267380
https://www.denios.dk/products/114904
https://www.denios.dk/products/229527
https://www.denios.dk/products/285739
https://www.denios.dk/products/215854
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INNOVATION

Gitterrist uden galvaniseret kunststof

Lagerkapacitet tromler à 200 liter 4 4 4
Opsamlingsvolumen [l] 255 255 255
Bæreevne total [kg] 950 950 950
Udvendig mål B x D x H [mm] 1235 x 1235 x 275 1235 x 1235 x 275 1235 x 1235 x 305
Best.-nr. 267-382-JA 267-415-JA 267-417-JA

Opsamlingskar af PE, til 200 liters tromler

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     

Lækagedetektor SpillGuard®

Tromler af kunststof

se side

387

se side

346

SpillGuard®
Best.-nr. 271-433-JA

SpillGuard® connect
Best.-nr. 276-016-JA

https://www.denios.dk/products/267382
https://www.denios.dk/products/267415
https://www.denios.dk/products/267417
https://www.denios.dk/products/271433
https://www.denios.dk/products/276016
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Lagerkapacitet tromler à 200 liter 1 1 2 2 2 2

Gitterrist galvaniseret kunststof uden galvaniseret kunststof kunststofpalle
Opsamlingsvolumen [l] 240 240 270 270 270 270
Bæreevne total [kg] 400 300 600 800 600 600
Udvendig mål B x D x H [mm] 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
Best.-nr. 162-311-JA 162-309-JA 252-581-JA 162-287-JA 162-286-JA 160-729-JA

 Aktuelle priser på www.denios.dk     
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Opsamlingskar DENIOS classic-line, 
op til 4 tromler à 200 liter

Opsamlingskar af PE, til 200 liters tromler

Tromler, der leveres på paller, kan 
placeres direkte i opsamlingskarret - 
kostbar omlagring undgås.

Gaffellommer muliggør sikker transport og nem forsyning 
med løftevogn, palleløfter og gaffeltruck

 W Kompakt, pladsbesparende konstruktion

https://www.denios.dk/products/162311
https://www.denios.dk/products/162309
https://www.denios.dk/products/252581
https://www.denios.dk/products/162287
https://www.denios.dk/products/162286
https://www.denios.dk/products/160729
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Lagerkapacitet tromler à 200 liter 4 4 4 4

Gitterrist uden galvaniseret kunststof kunststofpalle
Opsamlingsvolumen [l] 405 405 405 405
Bæreevne total [kg] 1000 1600 1000 1000
Udvendig mål B x D x H [mm] 1300 x 1300 x 350 1300 x 1300 x 350 1300 x 1300 x 375 1300 x 1300 x 470
Best.-nr. 252-584-JA 162-290-JA 162-289-JA 160-730-JA

Opsamlingskar af PE, til 200 liters tromler

Bestil også

Best.-nr. 215-854-JA

Best.-nr. 285-739-JA

Gitterist-løfter
Gitterristløfter af rustfrit stål (1 pakke = 2 stk.)

Løftehjælp af rustfrit stål, til 
gitterriste af stål og rustfrit stål

Stk. pr. pakke = 2 stk.

NYHED

https://www.denios.dk/products/252584
https://www.denios.dk/products/162290
https://www.denios.dk/products/162289
https://www.denios.dk/products/160730
https://www.denios.dk/products/215854
https://www.denios.dk/products/285739


60

1

www.denios.dk/shop Aktuelle priser på www.denios.dk     

La
gr

in
g 

af
 fa

rli
ge

 m
ed

ie
r

Gaffellommer muliggør sikker transport og nem forsyning med løftevogn, palleløfter og gaffeltruck

Opsamlingskar af PE, til 200 liters tromler

Opsamlingskar DENIOS classic-line, 
op til 4 tromler à 200 liter

Lagerkapacitet europaller 2 2 2

Gitterrist uden galvaniseret kunststof
Opsamlingsvolumen 520 520 520
Bæreevne total [kg] 1200 1600 1200
Udvendig mål B x D x H [mm] 2520 x 900 x 350 2520 x 900 x 350 2520 x 900 x 350
Best.-nr. 236-310-JA 236-312-JA 236-311-JA

Lækagedetektor SpillGuard®

se side

346

https://www.denios.dk/products/236310
https://www.denios.dk/products/236312
https://www.denios.dk/products/236311
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Best.-nr. 285-739-JA

NYHED
Stk. pr. pakke = 2 stk.

Opsamlingskar af PE, til 200 liters tromler

Lagerkapacitet europaller 2 2 2

Gitterrist uden galvaniseret kunststof
Opsamlingsvolumen 440 440 440
Bæreevne total [kg] 1200 1600 1200
Udvendig mål B x D x H [mm] 1720 x 1300 x 350 1720 x 1300 x 350 1720 x 1300 x 350
Best.-nr. 236-313-JA 236-315-JA 236-314-JA

Gitterist-løfter
Gitterristløfter af rustfrit stål 
(1 pakke = 2 stk.)

Best.-nr. 215-854-JA

Løftehjælp af rustfrit stål, til 
gitterriste af stål og 
rustfrit stål

https://www.denios.dk/products/285739
https://www.denios.dk/products/236313
https://www.denios.dk/products/236315
https://www.denios.dk/products/236314
https://www.denios.dk/products/215854
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Uden gitterrist til direkte placering 
af europaller

Med gitterrist af galvaniseret stål

Gitterrist uden galvaniseret kunststof kunststofpalle

Opsamlingsvolumen [l] 220 220 220 220
Bæreevne total [kg] 800 800 800 800
Udvendig mål B x D x H [mm] 1330 x 930 x 385 1330 x 930 x 385 1330 x 930 x 410 1330 x 930 x 500
Best.-nr. 265-412-JA 267-495-JA 267-499-JA 267-501-JA

Opsamlingskar DENIOS classic-line, 
op til 4 tromler à 200 liter
Gaffellommer muliggør sikker transport og nem forsyning med løftevogn, palleløfter og gaffeltruck

 W Kompakt, pladsbesparende konstruktion

Bestil også

Best.-nr. 285-739-JA

Løftehjælp af 
rustfrit stål, til 
gitterriste af stål 
og rustfrit stål

NYHEDGitterist-løfter
Gitterristløfter af rustfrit stål 
(1 pakke = 2 stk.)

Best.-nr. 215-854-JA

Stk. pr. pakke = 2 stk.

Opsamlingskar af PE, til 200 liters tromler

www.denios.dk/shop Aktuelle priser på www.denios.dk     

https://www.denios.dk/products/265412
https://www.denios.dk/products/267495
https://www.denios.dk/products/267499
https://www.denios.dk/products/267501
https://www.denios.dk/products/285739
https://www.denios.dk/products/215854
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SpillGuard®

Opsamlingskar af PE, til 200 liters tromler

Med palle af kunststof og frihøjde

Gitterrist uden galvaniseret kunststof kunststofpalle

Opsamlingsvolumen [l] 220 220 220 220
Bæreevne total [kg] 1600 1600 1600 1600
Udvendig mål B x D x H [mm] 1330 x 1330 x 295 1330 x 1330 x 295 1330 x 1330 x 320 1330 x 1330 x 410
Best.-nr. 265-413-JA 267-553-JA 267-554-JA 267-555-JA

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     

Lækagedetektor SpillGuard®

Best.-nr. 271-433-JA

Best.-nr. 276-016-JA

SpillGuard® connect 
- til nem og sikker 
fjernovervågning via 
Narrowband IoT.

https://www.denios.dk/products/265413
https://www.denios.dk/products/267553
https://www.denios.dk/products/267554
https://www.denios.dk/products/267555
https://www.denios.dk/products/271433
https://www.denios.dk/products/276016
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Lagerkapacitet tromler à 200 liter 4 4 5 5 6 6 10 10

Lagerkapacitet europaller 1 1 – – 2 2 3 3
Lagerkapacitet kemipaller 1 1 – – 1 1 2 2
Gitterrist galvaniseret kunststof galvaniseret kunststof galvaniseret kunststof galvaniseret kunststof
Opsamlingsvolumen [l] 220 220 235 235 355 355 400 400
Bæreevne [kg/m²] 800 800 800 800 800 800 800 800
Udvendig mål B x D x H [mm] 1500 x 1500 x 150 1500 x 1500 x 150 3000 x 790 x 150 3000 x 790 x 150 2200 x 1500 x 150 2200 x 1500 x 150 3000 x 1500 x 150 3000 x 1500 x 150
Best.-nr. 267-985-JA 267-986-JA 267-989-JA 267-991-JA 267-987-JA 267-988-JA 267-992-JA 267-993-JA

Opsamlingskar af PE, til 200 liters tromler

Opsamlingskar DENIOS classic-line, 
op til 10 tromler à 200 liter
Den lave konstruktion letter den interne logistik, uanset om der skal opbevares enkelte tromler, euro- eller kemipaller

 Aktuelle priser på www.denios.dk     

https://www.denios.dk/products/267985
https://www.denios.dk/products/267986
https://www.denios.dk/products/267989
https://www.denios.dk/products/267991
https://www.denios.dk/products/267987
https://www.denios.dk/products/267988
https://www.denios.dk/products/267992
https://www.denios.dk/products/267993
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Med innovativ lækagevisning for endnu mere sikkerhed og komfort ved opbevaring af 
farlige medier iht. loven.

Opsamlingskar af PE, til 200 liters tromler

Opsamlingskar DENIOS pro-line, 
op til 4 tromler à 200 liter

 W Inkl. stabil gitterrist med ergonomiske håndtag til nem håndtering ved visuel kontrol og rengøring
 W Med integrerede støtter til gitterristen for en optimeret bæreevne

Ergonomiske håndtag til nem hånd-
tering ved visuel kontrol og rengøring

Lækagevisning for mere 
sikkerhed og komfort

Lagerkapacitet tromler à 200 liter 2 4

Opsamlingsvolumen 220 340
Bæreevne total [kg] 800 1600
Udvendig mål B x D x H [mm] 918 x 1314 x 400 1314 x 1349 x 400
Best.-nr. 265-674-JA 265-675-JA

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     

INNOVATION

https://www.denios.dk/products/265674
https://www.denios.dk/products/265675
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 W Til opbevaring af vandforurenende medier iht. loven
 W Stabil, galvaniseret stablereol med opsamlingskar af polyethylen (PE, høj bestandighed mod mange aggressive kemikaler såsom syrer og baser)
 W Sikker aftapning over opsamlingskarret
 W Med udsparinger til gaffeltruck for en nem håndtering
 W Leveres adskilt til enkel montage

Stablereoler som tappestationer til 60 og 200 liters tromler

12

Kandeholder af stål, 
dimensioner B x D x H 
(mm): 280 x 270 x 300

Best.-nr. 114-543-JA Best.-nr. 114-902-JA

Kandeholder af PE, 
dimensioner B × D × H 
(mm): 270 x 270 x 300

Best.-nr. 117-105-JA

Tromlehane af kunststof 
med 2” gevind

Best.-nr. 117-132-JA

Tappehane af messing, 3/4"

Best.-nr. 114-542-JA

Tromleholder til liggende 
tromlelagring

Bestil også

Du kan sammensætte din reol til farlige 
medier / din tappestation individuelt og 
fleksibelt iht. dine krav.

se side

85

https://www.denios.dk/products/114543
https://www.denios.dk/products/114902
https://www.denios.dk/products/117105
https://www.denios.dk/products/117132
https://www.denios.dk/products/114542
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Bestilling og service 76 24 40 80              Aktuelle priser på www.denios.dk

Tappestationer med opsamlingskar af kunststof

67

Lagerkapacitet tromler à 60 liter tromler à 60 liter tromler à 200 liter tromler à 200 liter tromler à 200 liter

Antal 2 6 1 2 4
Udvendig mål B x D x H [mm] 1049 x 1245 x 837 1429 x 1235 x 1637 1049 x 1245 x 837 1429 x 1235 x 837 1429 x 1235 x 1637
Indvendig mål B x D [mm] 890 x 646 1270 x 646 890 x 646 1270 x 646 1270 x 646
Opsamlingsvolumen [l] 220 255 220 255 255
Antal lagerniveauer 1 2 1 1 2
Bæreevne total [kg] 435 1400 435 700 1400
Best.-nr. 291-779-JA 291-788-JA 291-777-JA 291-783-JA 291-786-JA
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1 2 3

3

4

4

5

5

Stablereoler som tappestationer - tromler opbevares pladsbesparende, sikkert og kan tappes til enhver tid

Tappestationer med 
opsamlingskar 
af stål se side

29

https://www.denios.dk/products/291779
https://www.denios.dk/products/291788
https://www.denios.dk/products/291777
https://www.denios.dk/products/291783
https://www.denios.dk/products/291786


Opsamlingskar af kunststof, 1000 liter
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1

Variant til opbevaring til opbevaring og aftapning

Opsamlingsvolumen [l] 1000 1000
Bæreevne total [kg] 2000 2000
Udvendig mål B x D x H [mm] 1380 x 1575 x 760 1380 x 1800 x 760
Best.-nr. 267-502-JA 267-503-JA
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IBC palletank

 

Kant hele vejen rundt som forhindrer IBC 
palletanken i at skride

Gaffellommer til palleløfter eller gaffeltruck

Stabil konstruktion, op til 8 mm tyk

Integreret aftapningsområde med praktisk 
henstillingsflade til smådunke

1

2

3

4

1

2

3
4

Best.-nr. 136-140-JA

Opsamlingskar DENIOS base-line, 
til 1 IBC palletank à 1000 liter

 W Inkl. stativ af PE med beskyttelseskant hele vejen rundt som forhindrer IBC palletanken i at skride

Det stabile opstillingsstativ kan efter ønske også 
leveres særskilt.

se side

381

https://www.denios.dk/products/267502
https://www.denios.dk/products/267503
https://www.denios.dk/products/136140
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Opsamlingskar af kunststof, 1000 liter

Bestil også  

69

1

Lagerkapacitet IBC à 1.000 liter 1 2 2

Henstillingsflade kunststof uden kunststof
Opsamlingsvolumen [l] 1000 1000 1000
Bæreevne total [kg] 2000 4000 4000
Udvendig mål B x D x H [mm] 1430 x 1430 x 965 2260 x 1430 x 720 2260 x 1430 x 730
Best.-nr. 148-303-JA 149-460-JA 149-461-JA

Tilbehør
højdejusterbar 
overskriftstank flytbar beholder til aftapning

Best.-nr. 236-741-JA 267-911-JA 267-911-JA
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  W Stabil henstillingsflade til sikker placering af IBC palletanke

Opsamlingskar DENIOS classic-line, 
op til 2 IBC palletanke à 1000 liter

Beholder til IBC stationer med to fødder

 W Som supplement til sikker aftapning
 W Med praktisk henstillingsflade til f.eks. 
låg, tragte, klude

Lækagedetektor SpillGuard®

se side

346

https://www.denios.dk/products/148303
https://www.denios.dk/products/149460
https://www.denios.dk/products/149461
https://www.denios.dk/products/236741
https://www.denios.dk/products/267911
https://www.denios.dk/products/267911


Best.-nr. 236-741-JA
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Bestil også
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Opsamlingskar af kunststof, 1000 liter

Forlænget udløb til IBC´er

Beholder til IBC stationer

DN (Ø) 150

DN (Ø) 225

IBC lågåbner
Højdejusterbar beholder til sikker påfyldning ved IBC-stationer, med 
praktisk opbevaringsplads til f.eks. låg, tragt, handsker eller klude

 W Af galvaniseret stål
 W Fås i 2 størrelser

 W Længde (mm): 250

Opsamlingskar DENIOS classic-line, 
op til 3 IBC palletanke à 1000 liter

Beskyttet aftapningsområde, 
dråber opsamles på sikker vis i 
opsamlingskarret

 Aktuelle priser på www.denios.dk     

Opsamlingskar af polyethylen kræver altid en godkendelse. For at få denne sikkerhedsgodkendelse 
afprøves bæreevnen af opsamlingskarret med firedobbelt sikkerhed. Denne kontrol udføres af 
det tyske institut for byggeteknik (DIBt) i Berlin. Opsamlingskarrene fra DENIOS har bestået 
belastningstesten.

Fremragende pris-ydelse-forhold til næsten alle krav

 W Fås også med beskyttet aftapningsområde

Best.-nr. 117-254-JA

Best.-nr. 185-786-JA

Best.-nr. 185-787-JA

https://www.denios.dk/products/236741
https://www.denios.dk/products/117254
https://www.denios.dk/products/185786
https://www.denios.dk/products/185787


71

1

Variant til opbevaring til opbevaring og aftapning

Lagerkapa-
citet IBC à 
1.000 liter

1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3

Gitterrist uden galvaniseret kunststof uden galvaniseret kunststof uden galvaniseret kunststof uden galvaniseret kunststof
Opsamlings-
volumen [l] 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Bæreevne 
total [kg] 2000 2000 2000 2000 2000 2000 4000 4000 4000 6000 6000 6000

Udvendig mål 
B x D x H [mm] 1280 x 1660 x 870 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

Best.-nr. 267-588-JA 267-589-JA 267-590-JA 267-604-JA 267-605-JA 267-606-JA 267-609-JA 267-611-JA 267-613-JA 267-614-JA 267-615-JA 267-616-JA
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Opsamlingskar af kunststof, 1000 liter

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     

Lækagedetektor 
SpillGuard®

se side

346

https://www.denios.dk/products/267588
https://www.denios.dk/products/267589
https://www.denios.dk/products/267590
https://www.denios.dk/products/267604
https://www.denios.dk/products/267605
https://www.denios.dk/products/267606
https://www.denios.dk/products/267609
https://www.denios.dk/products/267611
https://www.denios.dk/products/267613
https://www.denios.dk/products/267614
https://www.denios.dk/products/267615
https://www.denios.dk/products/267616
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Opsamlingskar af kunststof, 1000 liter

IBC lågåbner
 W Lågåbner til bekvem åbning af IBC-skruelåg
 W Af galvaniseret stål
 W Fås i 2 størrelser

For at få adgang til det beskyttede aftapningsom-
råde kan det forreste segment af gitterristen nemt 
og hurtigt fjernes

Lagerkapacitet IBC à 1.000 liter 1 1

Gitterrist galvaniseret kunststof
Opsamlingsvolumen [l] 1000 1000
Bæreevne total [kg] 2000 2000
Udvendig mål B x D x H [mm] 1370 x 1980 x 690 1370 x 1980 x 720
Best.-nr. 267-655-JA 267-657-JA

Opsamlingskar DENIOS pro-line, 
op til 2 IBC palletanke

Til 1 IBC palletank til opbevaring og aftapning - med 
integreret aftapningsområde

 Aktuelle priser på www.denios.dk     

DN (Ø) 150 DN (Ø) 225

Best.-nr. 117-254-JA

Best.-nr. 185-786-JA Best.-nr. 185-787-JA

 W Længde (mm): 250
Forlænget udløb til IBC´er

Maksimal sikkerhed vha. reflekser i signalfarve.
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INNOVATION

Lagerkapacitet IBC à 1.000 liter 2 2 3 3

Gitterrist galvaniseret kunststof galvaniseret kunststof
Opsamlingsvolumen [l] 1000 1000 1000 1000
Bæreevne total [kg] 4000 4000 6000 6000
Udvendig mål B x D x H [mm] 2530 x 1320 x 580 2530 x 1320 x 610 3737 x 1402 x 486 3737 x 1402 x 517
Best.-nr. 267-658-JA 267-659-JA 267-182-JA 267-181-JA
Tilbehør højdejusterbar overskriftstank Flytbar beholder til aftapning
Best.-nr. 267-911-JA 267-911-JA 236-743-JA 236-743-JA

Best.-nr. 276-016-JABest.-nr. 271-433-JA

Opsamlingskar af kunststof, 1000 liter

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     

SpillGuard® SpillGuard® connect

Til 2 IBC palletanke - kan udvides 
med en beholder til aftapning

Lækagedetektor SpillGuard®

se side

346

Til 3 IBC palletanke - kan udvides med 
en beholder til aftapning (se tabel)
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Bestil også

Bestil også

NYHED

Best.-nr. 285-739-JA

Løftehjælp af rustfrit 
stål, til gitterriste af 
stål og rustfrit stål
Stk. pr. pakke = 2 stk.

Gulvelementer af kunststof til beskyttelse af større arealer

Gulvelementer DENIOS classic-line af PE, 
særlig lav konstruktion på 150 mm

Type BK 8.8 BK 8.15 BK 15.15 BK 22.8 BK 22.15 BK 22.22 BK 30.8 BK 30.15 BK 30.22

Opsamlingsvolumen [l] 60 125 220 170 355 235 235 400 315
Udvendig mål 
B x D x H [mm] 790 x 790 x 150 790 x 1500 x 150 1500 x 1500 x 150 2200 x 790 x 150 2200 x 1500 x 150 2200 x 2200 x 150 3000 x 790 x 150 3000 x 1500 x 150 3000 x 2200 x 150

Bæreevne [kg/m²] 800 800 800 800 800 800 800 800 800
Hjulbelastning [kg] 150 150 150 150 150 150 150 150 150
Best.-nr. Gitterrist: 
galvaniseret 216-671-JA 164-338-JA 114-885-JA 216-673-JA 164-340-JA 236-800-JA 216-675-JA 114-889-JA 236-803-JA

Best.-nr. Gitterrist: 
kunststof 216-672-JA 164-345-JA 114-887-JA 216-674-JA 164-346-JA 236-802-JA 216-676-JA 114-891-JA 236-804-JA

 W Nem at forsyne vha. opkørselsramper (tilbehør)

 Aktuelle priser på www.denios.dk     

Best.-nr. 114-917-JABest.-nr. 114-916-JA

Til fiksering af gulvelementet Krydssamlinger til afdækning 
af hjørner ved f.eks. 4 samlede 
gulvelementer

Til beskyttelse af større arealer, konstrueret til sikker opbevaring og aftapning iht. loven

Til lagring af brandfarlige væsker kan gulvelementer 
af stål leveres se side

42



Type ARK 8 ARK 11 ARK 15 AEK - opkørselshjørne

Udvendig mål B x D [mm] 790 x 1000 1090 x 1000 1490 x 1000 1000 x 1000
Best.-nr. 216-677-JA 216-678-JA 216-679-JA 216-680-JA

AEK

ARK 8

ARK 15

AEK ARK 15 ARK 15 ARK 11 ARK 11

ARK 15 ARK 15 ARK 11 ARK 11

ARK 8

ARK 15

AEK

AEK

BK 30.15 BK 22.15

BK 30.8 BK 22.8ARK 8

ARK 15

AEK ARK 15 ARK 15 ARK 15 ARK 8

BK 8.15 BK 8.15 BK 8.8

BK 30.15 BK 15.15 BK 8.15

75

1

Udvendig mål B x D [mm] 1410 x 83 2910 x 83 700 x 83 2090 x 83

Best.-nr. 114-914-JA 114-915-JA 164-354-JA 164-356-JA

Der fås opkørselsramper til alle gulvelementer.Gulvelementer i forskellige størrelser gør det muligt at beskytte 
et helt rum og samtidig at undgå søjler eller lign.
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Bestil også

Forbindelseselement til tildækning af rillerne 
mellem flere gulvelementer

Gulvelementer af kunststof til beskyttelse af større arealer

Opkørselsrampe til gulvelement 
classic-line af PE

Afstandssamlinger til sikker 
samling af flere gulvelementer

Opkørselsrampe af polyethylen 
(PE), B x D 900 x 940 mm

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     

Der kan vælges mellem 4 opkørselsramper og 9 forskellige størrelser!

Best.-nr. 114-919-JABest.-nr. 114-918-JA

Opkørselsramper gør det muligt at køre op på gulvelementerne fra alle sider. 
Det gør brugen af gulvelementerne endnu mere effektiv i dagligdagen.

Reoler til farlige medier

se side
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DENIOS Knowhow
Alt, hvad du skal vide om reoler til farlige medier

Reoler til farlige medier er beregnet til opbevaring af vandforurenende medier eller antændelige væsker iht. loven. Reolerne er udstyret med et opsam-
lingskar af stål eller plast og gør det muligt at opbevare farlige medier i smådunke, tromler eller palletanke på en pladsbesparende måde. Vha. grund- og 
udvidelsesfelter kan reolerne tilpasses til pladsforholdene og behovene i virksomheden. DENIOS har et stort sortiment af reoler til sikker og økonomisk 
opbevaring af farlige medier.

REOLER TIL  FARLIGE MEDIER OG VÆSKER I  SMÅDUNKE

SPILLGUARD CONNECT®

www.denios.dk/spillguard

Udnyt fordelene ved digitaliseringen til din lækagehåndtering 4.0: Med 
den nye, innovative SpillGuard® connect lækagedetektor kan du over-
våge dine opsamlingskar centralt via en app, og opstår der en lækage, 
bliver du advaret i realtid.

Forbundet, innovativ, digital 
lækagehåndtering

Mediebestandighedsliste

GUIDE

www.denios.dk/vaelg-opsamlingskar

Det skal dokumenteres, at dit opsamlingskar er korrosionsbestandigt 
og kompatibelt med det medie, du skal opbevare. Til mange kemiske 
medier kan du anvende opsamlingskar af stål (1.0038), men især for 
ætsende medier (syrer/baser) er det ofte nødvendigt at anvende et 
opsamlingskar af plast (polyethylen). Rustfrit stål giver derimod en 
høj beskyttelse over for mange aggressive væsker. Hvis du ikke kan 
finde nogen specifikationer i bestandighedslisten, kan du vælge et 
opsamlingskar i samme materiale som mediets transportbeholder.

Vandforurenende medier Antændelige væsker Aggressive kemikalier

GRW

 W Med opsamlingskar 
af lakeret stål på 
hvert niveau

GRG; GRB

 W Med et 
opsamlingskar 
af stål som 
nederste niveau og 
gitterristhylder

GKG, GKW, GRE

 W Med opsamlingskar 
af kunststof eller 
rustfrit stål og 
gitterristhylder

Reol til farlige medier GRB 1360 Reol til farlige medier GKG 1060-VReol til farlige medier GRW 1040

http://www.denios.dk/knowhow
http://www.denios.dk/spillguard
http://www.denios.dk/vaelg-opsamlingskar


Type GRW 1040 GRW 1060 GRW 1340 GRW 1360

Udstyr lagerniveau 4 x opsamlingskar, lakeret 4 x opsamlingskar, lakeret 4 x opsamlingskar, lakeret 4 x opsamlingskar, lakeret
Indvendig mål B x D [mm] 1000 x 400 1000 x 600 1300 x 400 1300 x 600
Bæreevne per fag [kg] 200 200 200 200
Opsamlingsvolumen [l] 4 x 20 4 x 30 4 x 25 4 x 40
grundfelt

Udvendig mål B x D x H [mm] 1060 x 437 x 2000 1060 x 637 x 2000 1360 x 437 x 2000 1360 x 637 x 2000
Best.-nr. 199-566-JA 199-564-JA 199-570-JA 199-574-JA
udvidelsesfelt

Udvendig mål B x D x H [mm] 1012 x 437 x 2000 1012 x 637 x 2000 1312 x 437 x 2000 1312 x 637 x 2000
Best.-nr. 199-567-JA 199-565-JA 199-571-JA 199-575-JA
Tilbehør ekstra hylde ekstra hylde ekstra hylde ekstra hylde
Best.-nr. 199-599-JA 199-597-JA 199-603-JA 199-605-JA
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Reol til farlige medier GRW 1360
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 W Reolerne er galvaniserede for optimal korrosionsbeskyttelse

Reoler til farlige medier og væsker

Type GRW med 4 stålkar

Best.-nr. 199-574-JA

 W Galvaniseret reolramme
 W Stabil konstruktion vha. afstivningstraverser
 W Hylderne kan reguleres i højden i trin på 25 mm
 W Kan udvides individuelt
 W Leveres adskilt med samlevejledning til enkel montage

 W 4 opsamlingskar af stål som lagerniveauer
 W Godkendt til opbevaring af vandforurenende medier
 W Opsamlingskar på hvert lagerniveau

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     

Reol til farlige medier GRW 1060, 
bestående af grund- og udvidelsesfelt

Detaljebillede: Opsamlingskar som 
ekstra lagerniveau.

https://www.denios.dk/products/199566
https://www.denios.dk/products/199564
https://www.denios.dk/products/199570
https://www.denios.dk/products/199574
https://www.denios.dk/products/199567
https://www.denios.dk/products/199565
https://www.denios.dk/products/199571
https://www.denios.dk/products/199575
https://www.denios.dk/products/199599
https://www.denios.dk/products/199597
https://www.denios.dk/products/199603
https://www.denios.dk/products/199605
https://www.denios.dk/products/199574
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www.denios.dk/shop

Type GRG 1040 GRG 1060 GRG 1340 GRG 1360

Udstyr lagerniveau 3 x gitterrist, galvaniseret 3 x gitterrist, galvaniseret 3 x gitterrist, galvaniseret 3 x gitterrist, galvaniseret
Udstyr nederste lagerniveau 1 x opsamlingskar, lakeret 1 x opsamlingskar, lakeret 1 x opsamlingskar, lakeret 1 x opsamlingskar, lakeret
Indvendig mål B x D [mm] 1000 x 400 1000 x 600 1300 x 400 1300 x 600
Bæreevne per fag [kg] 200 200 200 200
Opsamlingsvolumen [l] 20 30 25 40
grundfelt

Udvendig mål B x D x H [mm] 1060 x 437 x 2000 1060 x 637 x 2000 1360 x 437 x 2000 1360 x 637 x 2000
Best.-nr. 199-562-JA 199-560-JA 199-568-JA 199-572-JA
udvidelsesfelt

Udvendig mål B x D x H [mm] 1012 x 437 x 2000 1012 x 637 x 2000 1312 x 437 x 2000 1312 x 637 x 2000
Best.-nr. 199-563-JA 199-561-JA 199-569-JA 199-573-JA
Tilbehør ekstra hylde ekstra hylde ekstra hylde ekstra hylde
Best.-nr. 199-598-JA 199-596-JA 199-602-JA 199-604-JA
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Reoler til farlige medier og væsker

Type GRG, med 1 stålkar og 3 gitterristhylder

 W Galvaniseret reolramme
 W Stabil konstruktion vha. afstivningstraverser
 W Hylderne kan reguleres i højden i trin på 25 mm
 W Kan udvides individuelt
 W Leveres adskilt med samlevejledning til enkel montage

 W 1 opsamlingskar af stål og 3 galvaniserede gitterriste som lagerniveauer
 W Tilladt til opbevaring af vandforurenende medier og antændelige væsker (H224 - H226)

Reol til farlige medier, type RG 1060Reol til farlige medier GRG 1360, 
bestående af grund- og udvidelsesfelt

 Aktuelle priser på www.denios.dk     

Best.-nr. 199-560-JA

Detaljebillede: gitterriste som 
lagerniveau

Reolerne er galvaniserede for optimal korrosionsbeskyttelse W Reolerne er galvaniserede for optimal korrosionsbeskyttelse

https://www.denios.dk/products/199562
https://www.denios.dk/products/199560
https://www.denios.dk/products/199568
https://www.denios.dk/products/199572
https://www.denios.dk/products/199563
https://www.denios.dk/products/199561
https://www.denios.dk/products/199569
https://www.denios.dk/products/199573
https://www.denios.dk/products/199598
https://www.denios.dk/products/199596
https://www.denios.dk/products/199602
https://www.denios.dk/products/199604
https://www.denios.dk/products/199560
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Type GRB 1040 GRB 1060 GRB 1340 GRB 1360

Udstyr lagerniveau 4 x gitterrist, galvaniseret 4 x gitterrist, galvaniseret 4 x gitterrist, galvaniseret 4 x gitterrist, galvaniseret
Udstyr nederste lagerniveau 1 x opsamlingskar, galvaniseret 1 x opsamlingskar, galvaniseret 1 x opsamlingskar, galvaniseret 1 x opsamlingskar, galvaniseret
Indvendig mål B x D [mm] 1000 x 400 1000 x 600 1300 x 400 1300 x 600
Bæreevne per fag [kg] 200 200 200 200
Opsamlingsvolumen [l] 32 45 41 57
grundfelt

Udvendig mål B x D x H [mm] 1156 x 526 x 2000 1156 x 726 x 2000 1456 x 526 x 2000 1456 x 726 x 2000
Best.-nr. 199-714-JA 199-716-JA 199-718-JA 199-720-JA
udvidelsesfelt

Udvendig mål B x D x H [mm] 1006 x 526 x 2000 1006 x 726 x 2000 1306 x 526 x 2000 1306 x 726 x 2000
Best.-nr. 199-715-JA 199-717-JA 199-719-JA 199-721-JA
Tilbehør ekstra hylde ekstra hylde ekstra hylde ekstra hylde
Best.-nr. 199-598-JA 199-596-JA 199-602-JA 199-604-JA
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Reoler til farlige medier og væsker

Type GRB, med 1 bundkar af stål og 4 gitterristhylder

 W Galvaniseret reolramme
 W Stabil konstruktion vha. afstivningstraverser
 W Hylderne kan reguleres i højden i trin på 25 mm
 W Kan udvides individuelt
 W Leveres adskilt med samlevejledning til enkel montage

Best.-nr. 199-716-JA

Best.-nr. 199-720-JA

 W 1 bundkar af galvaniseret stål og 4 galvaniserede gitterriste som lagerniveauer
 W Tilladt til opbevaring af vandforurenende medier og antændelige væsker (H224 - H226)

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     

Reol til farlige medier, type GRB 1060

Reol til farlige medier GRB 1040, bestående af 
grund- og udvidelsesfelt

Reol til farlige medier, type GRB 1360

Reolerne er galvaniserede for optimal korrosionsbeskyttelse W Reolerne er galvaniserede for optimal korrosionsbeskyttelse

https://www.denios.dk/products/199714
https://www.denios.dk/products/199716
https://www.denios.dk/products/199718
https://www.denios.dk/products/199720
https://www.denios.dk/products/199715
https://www.denios.dk/products/199717
https://www.denios.dk/products/199719
https://www.denios.dk/products/199721
https://www.denios.dk/products/199598
https://www.denios.dk/products/199596
https://www.denios.dk/products/199602
https://www.denios.dk/products/199604
https://www.denios.dk/products/199716
https://www.denios.dk/products/199720
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Type GKG 1040-V GKG 1340-V GKG 1060-V GKG 1360-V GKG 1060 GKG 1360

Udstyr lagerniveau 3 x gitterrist, galvaniseret 3 x gitterrist, galvaniseret 3 x gitterrist, galvaniseret 3 x gitterrist, galvaniseret 3 x gitterrist, kunststof 3 x gitterrist, kunststof

Udstyr nederste lagerniveau 1 x opsamlingskar, 
kunststof

1 x opsamlingskar, 
kunststof

1 x opsamlingskar, 
kunststof

1 x opsamlingskar, 
kunststof

1 x opsamlingskar, 
kunststof

1 x opsamlingskar, 
kunststof

Indvendig mål B x D [mm] 1000 x 400 1300 x 400 1000 x 600 1300 x 600 1000 x 600 1300 x 600
Bæreevne per fag [kg] 200 200 200 200 200 200
Opsamlingsvolumen [l] 20 26 30 40 30 40
grundfelt

Udvendig mål B x D x H [mm] 1060 x 437 x 2000 1360 x 437 x 2000 1060 x 637 x 2000 1360 x 637 x 2000 1060 x 637 x 2000 1360 x 637 x 2000
Best.-nr. 273-902-JA 273-904-JA 273-917-JA 273-919-JA 273-921-JA 273-923-JA
udvidelsesfelt

Udvendig mål B x D x H [mm] 1012 x 437 x 2000 1312 x 437 x 2000 1012 x 637 x 2000 1312 x 637 x 2000 1012 x 637 x 2000 1312 x 637 x 2000
Best.-nr. 273-903-JA 273-905-JA 273-918-JA 273-920-JA 273-922-JA 273-924-JA
Tilbehør ekstra hylde ekstra hylde ekstra hylde ekstra hylde ekstra hylde ekstra hylde
Best.-nr. 199-598-JA 199-602-JA 199-596-JA 199-604-JA 199-600-JA 199-606-JA
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Reoler til farlige medier og væsker

Type GKG pro, med 1 kunststofkar og 3 gitterristhylder

 W Galvaniseret reolramme
 W Stabil konstruktion vha. afstivningstraverser
 W Hylderne kan reguleres i højden i trin på 25 mm
 W Kan udvides individuelt
 W Leveres adskilt med samlevejledning til enkel montage

 W 1 opsamlingskar af polyethylen (PE) og 3 gitterriste af PE eller galvaniseret stål som lagerniveauer
 W Til opbevaring af aggressive kemikalier såsom syrer og baser samt vandforurenende medier

 Aktuelle priser på www.denios.dk     

Best.-nr. 273-917-JA
Reol til farlige medier GKG 1060-VReol til farlige medier GKG 1360-V, 

bestående af grund- og udvidelsesfelt

Reolerne er galvaniserede for optimal korrosionsbeskyttelse W Reolerne er galvaniserede for optimal korrosionsbeskyttelse

https://www.denios.dk/products/273902
https://www.denios.dk/products/273904
https://www.denios.dk/products/273917
https://www.denios.dk/products/273919
https://www.denios.dk/products/273921
https://www.denios.dk/products/273923
https://www.denios.dk/products/273903
https://www.denios.dk/products/273905
https://www.denios.dk/products/273918
https://www.denios.dk/products/273920
https://www.denios.dk/products/273922
https://www.denios.dk/products/273924
https://www.denios.dk/products/199598
https://www.denios.dk/products/199602
https://www.denios.dk/products/199596
https://www.denios.dk/products/199604
https://www.denios.dk/products/199600
https://www.denios.dk/products/199606
https://www.denios.dk/products/273917


Bestil også
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Type GKW 1040 GKW 1060 GKW 1340 GKW 1360

Udstyr lagerniveau 4 x opsamlingskar 
kunststof

4 x opsamlingskar 
kunststof

4 x opsamlingskar 
kunststof

4 x opsamlingskar 
kunststof

Indvendig mål B x D [mm] 1000 x 400 1000 x 600 1300 x 400 1300 x 600
Bæreevne per fag [kg] 200 200 200 200
Opsamlingsvolumen [l] 4 x 20 4 x 30 4 x 26 4 x 40
grundfelt

Udvendig mål B x D x H [mm] 1060 x 437 x 2000 1060 x 637 x 2000 1360 x 437 x 2000 1360 x 637 x 2000
Best.-nr. 273-906-JA 273-925-JA 273-908-JA 273-927-JA
udvidelsesfelt

Udvendig mål B x D x H [mm] 1012 x 437 x 2000 1012 x 637 x 2000 1312 x 437 x 2000 1312 x 637 x 2000
Best.-nr. 273-907-JA 273-926-JA 273-909-JA 273-928-JA
Tilbehør ekstra hylde ekstra hylde ekstra hylde ekstra hylde
Best.-nr. 273-910-JA 273-929-JA 273-911-JA 273-930-JA
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Reoler til farlige medier og væsker

Type GKW pro, med 4 kunststofkar

 W Galvaniseret reolramme
 W Stabil konstruktion vha. afstivningstraverser
 W Hylderne kan reguleres i højden i trin på 25 mm
 W Kan udvides individuelt
 W Leveres adskilt med samlevejledning til enkel montage

 W 4 opsamlingskar af polyethylen (PE) som lagerniveauer
 W Til opbevaring af aggressive kemikalier såsom syrer og baser samt vandforurenende medier
 W Opsamlingskar på hvert lagerniveau

Best.-nr. 273-927-JA

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     

Reolkar af polyethylen som ekstra 
lagerniveau til reol til farlige medier 
GKW

Reol til farlige medier GKW 1360 Reol til farlige medier GKW 1060, 
bestående af grund- og udvidelsesfelt

Reolerne er galvaniserede for optimal korrosionsbeskyttelse

Best.-nr. 273-929-JA

 W Reolerne er galvaniserede for optimal korrosionsbeskyttelse

DIBt godkendt gitterrist med 
lækageviser fås som tilbehør.

se side
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https://www.denios.dk/products/273906
https://www.denios.dk/products/273925
https://www.denios.dk/products/273908
https://www.denios.dk/products/273927
https://www.denios.dk/products/273907
https://www.denios.dk/products/273926
https://www.denios.dk/products/273909
https://www.denios.dk/products/273928
https://www.denios.dk/products/273910
https://www.denios.dk/products/273929
https://www.denios.dk/products/273911
https://www.denios.dk/products/273930
https://www.denios.dk/products/273927
https://www.denios.dk/products/273929
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Best.-nr. 181-453-JA

Bestil også

Type GRE 6030 GRE 9030 GRE 9050 GRE 1230 GRE 1250

Udstyr lagerniveau 3 x hulplade, rustfrit stål 3 x hulplade, rustfrit stål 3 x hulplade, rustfrit stål 3 x hulplade, rustfrit stål 3 x hulplade, rustfrit stål

Udstyr nederste lagerniveau 1 x opsamlingskar, rustfrit 
stål

1 x opsamlingskar, rustfrit 
stål

1 x opsamlingskar, rustfrit 
stål

1 x opsamlingskar, rustfrit 
stål

1 x opsamlingskar, rustfrit 
stål

Indvendig mål B x D [mm] 550 x 250 850 x 250 850 x 450 1150 x 250 1150 x 450
Bæreevne per fag [kg] 150 150 150 100 100
Opsamlingsvolumen [l] 20 30 40 40 50
grundfelt

Udvendig mål B x D x H [mm] 600 x 300 x 1800 900 x 300 x 1800 900 x 500 x 1800 1200 x 300 x 1800 1200 x 500 x 1800
Best.-nr. 181-447-JA 181-449-JA 181-451-JA 181-453-JA 181-455-JA
udvidelsesfelt

Udvendig mål B x D x H [mm] 575 x 300 x 1800 875 x 300 x 1800 875 x 500 x 1800 1175 x 300 x 1800 1175 x 500 x 1800
Best.-nr. 181-448-JA 181-450-JA 181-452-JA 181-454-JA 181-456-JA
Tilbehør ekstra hylde ekstra hylde ekstra hylde ekstra hylde ekstra hylde
Best.-nr. 181-942-JA 181-943-JA 181-944-JA 181-945-JA 181-946-JA
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Reoler til farlige medier og væsker

Reol til farlige medier GRE 1230, 
af rustfrit stål

 W 1 opsamlingskar af rustfrit stål og 3 perforerede hylder af rustfrit stål 
som lagerniveauer

 W Til opbevaring af antændelige væsker (H224 - H226), aggressive 
kemikalier og vandforurenende medier

 W Rengøringsvenlig og hygiejnisk

 W Kvalitetsprodukt af rustfrit stål 1.4301
 W Høj stabilitet vha. forskruede tværbjælker
 W Højdejusterbar i bunden til udligning af ujævnheder
 W Lagerniveauer kan indstilles i højden i trin på 150 mm
 W Kan udvides individuelt
 W Leveres adskilt med samlevejledning til enkel montage

Skråstiver (anbringes bag hvert tredje reolfelt 
ved anvendelse af monteringsfelter)

Type GRE, af rustfrit stål

 Aktuelle priser på www.denios.dk     

Detaljebillede: perforeret hylde af rustfrit stål 
som lagerniveau

Reol til farlige medier GRE, bestående af grundfelt 
GRE 6030 og udvidelsesfelt GRE 1230

Reol til farlige medier GRE 1250, af rustfrit stål
Best.-nr. 181-455-JA

Best.-nr. 181-457-JA

https://www.denios.dk/products/181453
https://www.denios.dk/products/181447
https://www.denios.dk/products/181449
https://www.denios.dk/products/181451
https://www.denios.dk/products/181453
https://www.denios.dk/products/181455
https://www.denios.dk/products/181448
https://www.denios.dk/products/181450
https://www.denios.dk/products/181452
https://www.denios.dk/products/181454
https://www.denios.dk/products/181456
https://www.denios.dk/products/181942
https://www.denios.dk/products/181943
https://www.denios.dk/products/181944
https://www.denios.dk/products/181945
https://www.denios.dk/products/181946
https://www.denios.dk/products/181455
https://www.denios.dk/products/181457
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Best.-nr. 199-583-JABest.-nr. 199-663-JA

 W RPF: hylder på 
hvert lagerniveau

 W RPG: gitterrist på 
hvert lagerniveau

Type RPG 1060 RPG 2060 RPF 1060 RPF 2060

Udstyr lagerniveau 4 x gitterrist, galvaniseret 8 x gitterrist, galvaniseret 4 hylder, galvaniseret 8 x hylde, galvaniseret
Indvendig mål B x D [mm] 1000 x 600 1000 x 600 1000 x 600 1000 x 600
Bæreevne per fag [kg] 200 200 150 150
Opsamlingsvolumen [l] 205 225 205 225
Udvendig mål B x D x H [mm] 1236 x 816 x 2100 2470 x 816 x 2100 1236 x 816 x 2100 2470 x 816 x 2100
Best.-nr. Opsamlingskar: lakeret 199-661-JA 199-662-JA 199-663-JA 199-664-JA
Best.-nr. Opsamlingskar: galvaniseret 199-583-JA 199-584-JA 199-585-JA 199-586-JA
Tilbehør ekstra hylde ekstra hylde ekstra hylde ekstra hylde
Best.-nr. 199-596-JA 199-596-JA 199-608-JA 199-608-JA
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Reoler til farlige medier og væsker

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     

Reolpalle RPG 2060, med 8 gitterristhylder, lakeret 
opsamlingskar

Reolpalle RPG 1060,  
med 4 gitterristhylder, 
galvaniseret opsamlingskar

Reolerne er galvaniserede for optimal 
korrosionsbeskyttelse

Best.-nr. 199-662-JA

Type RPG / RPF, sikkerhed 
ved på- og omfyldning

 W Galvaniseret reolramme
 W Stabil konstruktion vha. afstivningstraverser
 W Hylderne kan reguleres i højden i trin på 25 mm
 W 100 mm frihøjde til transport med gaffelløftevogn og for at 
undgå korrosion

 W Leveres adskilt med samlevejledning til enkel montage

 W Sikker aftapning over opsamlingskarret
 W Tilladt til opbevaring af vandforurenende medier og 
antændelige væsker (H224 - H226)

Reolpalle RPF 1060, 
med 4 hylder, lakeret 
opsamlingskar

https://www.denios.dk/products/199583
https://www.denios.dk/products/199663
https://www.denios.dk/products/199661
https://www.denios.dk/products/199662
https://www.denios.dk/products/199663
https://www.denios.dk/products/199664
https://www.denios.dk/products/199583
https://www.denios.dk/products/199584
https://www.denios.dk/products/199585
https://www.denios.dk/products/199586
https://www.denios.dk/products/199596
https://www.denios.dk/products/199596
https://www.denios.dk/products/199608
https://www.denios.dk/products/199608
https://www.denios.dk/products/199662
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Bestil også

Kandeholder af stål, 
dimensioner B x D x H 
(mm): 280 x 270 x 300

Best.-nr. 114-543-JA Best.-nr. 114-902-JA

Kandeholder af PE, 
dimensioner B × D × H 
(mm): 270 x 270 x 300

Best.-nr. 117-105-JA

Tromlehane af kunststof 
med 2” gevind

Best.-nr. 117-132-JA

Tappehane af 
messing, 3/4"

Best.-nr. 114-542-JA

Tromleholder til liggende 
tromlelagring

Stablereoler til sikker opbevaring og aftapning af farlige medier

Du kan sammensætte din reol til farlige medier / din tappestation 
individuelt og fleksibelt iht. dine krav.

 W Stabil, galvaniseret stablereol
 W Kan stables i 3 etager
 W Til sikker opbevaring og aftapning af farlige medier ifm. et opsamlingskar
 W Opsamlingskarret fås i stål eller kunststof, gitterrist som tilbehør
 W Liggende opbevaring og aftapning af 60 og 200 liters tromler, 20, 30 og 60 liters dunke, kan kombineres med opbevaring af smådunke
 W Praktisk modulsystem: De forskellige reoler og mange kombinationsmuligheder gør det muligt at tilpasse opbevaringen optimalt efter behov
 W Opsamlingskar af stål: til opbevaring af vandforurenende medier og brændbare væsker (H224-H226) iht. loven
 W Opsamlingkar af kunststof: til opbevaring af vandforurenende medier iht. loven, høj bestandighed mod mange aggressive kemikalier såsom 
syrer og baser

 W Med udsparinger til gaffeltruck til nem håndtering
 W Leveres adskilt til enkel montage

https://www.denios.dk/products/114543
https://www.denios.dk/products/114902
https://www.denios.dk/products/117105
https://www.denios.dk/products/117132
https://www.denios.dk/products/114542
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Lagerkapacitet smådunke dunk à 30 liter tromler à 60 liter tromler à 200 liter

Antal – 3 2 1
Udstyr lagerniveau reol Gitterrist Dunkholdere tromleoplag tromleoplag
Udvendig mål B x D x H [mm] 1049 x 1130 x 837 1049 x 682 x 837 1049 x 682 x 837 1049 x 682 x 837
Indvendig mål B x D [mm] 880 x 1115 890 x 646 890 x 646 890 x 646
Bæreevne total [kg] 435 435 435 435
Best.-nr. 291-770-JA 291-771-JA 291-769-JA 291-768-JA

Passende opsamlingskar Af kunststof Af stål

Udvendig mål B x D x H [mm] 865 x 1245 x 350 1236 x 815 x 255
Opsamlingsvolumen [l] 220 205
Best.-nr. 227-273-JA 259-302-JA
Passende gitterriste til opsamlingskar

Materiale gitterrist Stål –
Best.-nr. 291-763-JA –
Materiale gitterrist Kunststof –
Best.-nr. 291-762-JA –

Lagerkapacitet smådunke dunk à 30 liter tromler à 60 liter tromler à 200 liter

Antal – 4 3 2
Udstyr lagerniveau reol Gitterrist Dunkholdere tromleoplag tromleoplag
Udvendig mål B x D x H [mm] 1429 x 1130 x 837 1429 x 682 x 837 1429 x 682 x 837 1429 x 682 x 837
Indvendig mål B x D [mm] 1220 x 1115 1270 x 646 1270 x 646 1270 x 646
Bæreevne total [kg] 700 700 700 700
Best.-nr. 291-774-JA 291-775-JA 291-773-JA 291-772-JA

Passende opsamlingskar Af kunststof Af stål Af stål

Udvendig mål B x D x H [mm] 1235 x 1235 x 275 1236 x 1210 x 190 1240 x 1210 x 330
Opsamlingsvolumen [l] 255 220 440
Best.-nr. 216-659-JA 259-314-JA 259-322-JA
Passende gitterriste til opsamlingskar

Materiale gitterrist Stål – –
Best.-nr. 291-767-JA – –
Materiale gitterrist Kunststof – –
Best.-nr. 291-766-JA – –

NYHED

NYHED

NYHED

NYHED

https://www.denios.dk/products/291770
https://www.denios.dk/products/291771
https://www.denios.dk/products/291769
https://www.denios.dk/products/291768
https://www.denios.dk/products/227273
https://www.denios.dk/products/259302
https://www.denios.dk/products/291763
https://www.denios.dk/products/291762
https://www.denios.dk/products/291774
https://www.denios.dk/products/291775
https://www.denios.dk/products/291773
https://www.denios.dk/products/291772
https://www.denios.dk/products/216659
https://www.denios.dk/products/259314
https://www.denios.dk/products/259322
https://www.denios.dk/products/291767
https://www.denios.dk/products/291766
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Lagerkapacitet smådunke dunk à 30 liter dunk à 30 liter tromler à 60 liter tromler à 200 liter

Antal – 3 4 3 4
Mere lagerkapacitet – smådunke smådunke – –
Udstyr lagerniveau 2 x gitterrist, galvaniseret Dunkholdere og gitterriste Dunkholdere og gitterriste tromleoplag tromleoplag
Udvendig mål B x D x H [mm] 1429 x 1210 x 837 1049 x 1236 x 1637 1429 x 1210 x 1637 1429 x 1210 x 837 1429 x 1210 x 1637
Indvendig mål B x D [mm] 1220 x 1115 890 x 1115 1220 x 1115 1270 x 646 1270 x 646
Opsamlingsvolumen [l] 220 205 220 220 220
Antal lagerniveauer 2 2 2 1 2
Bæreevne total [kg] 1400 870 1400 700 1400
Best.-nr. 291-789-JA 291-780-JA 291-791-JA 291-787-JA 291-784-JA

 Stablereoler til sikker opbevaring og aftapning af farlige medier

NYHED

 W Til opbevaring af vandforurenende medier og brændbare væsker (H224-H226) iht. loven
 W Stabil, galvaniseret stablereol med opsamlingskar af stål
 W Sikker aftapning over opsamlingskarret
 W Med udsparinger til gaffeltruck for en nem håndtering
 W Leveres adskilt til enkel montage
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Abfüllstationen mit 
Auffangwanne aus Stahl siehe Seite
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https://www.denios.dk/products/291789
https://www.denios.dk/products/291780
https://www.denios.dk/products/291791
https://www.denios.dk/products/291787
https://www.denios.dk/products/291784
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Lagerkapacitet smådunke dunk à 30 liter dunk à 30 liter tromler à 60 liter tromler à 200 liter

Antal – 3 4 6 4
Mere lagerkapacitet – smådunke smådunke – –
Udstyr lagerniveau 2 x gitterrist, galvaniseret Dunkholdere og gitterriste Dunkholdere og gitterriste tromleoplag tromleoplag
Udvendig mål B x D x H [mm] 1429 x 1235 x 837 1049 x 1245 x 1637 1429 x 1235 x 1637 1429 x 1235 x 1637 1429 x 1235 x 1637
Indvendig mål B x D [mm] 1220 x 1115 1220 x 1115 1220 x 1115 1270 x 646 1270 x 646
Opsamlingsvolumen [l] 255 220 255 255 255
Antal lagerniveauer 2 2 2 2 2
Bæreevne total [kg] 1400 870 1400 1400 1400
Best.-nr. 291-790-JA 291-781-JA 291-792-JA 291-788-JA 291-786-JA

NYHED

Stablereoler til sikker opbevaring og aftapning af farlige medier
 W Til opbevaring af vandforurenende medier iht. loven
 W Stabil, galvaniseret stablereol med opsamlingskar af polyethylen (PE, høj bestandighed mod mange aggressive kemikaler såsom syrer og baser)
 W Sikker aftapning over opsamlingskarret
 W Med udsparinger til gaffeltruck for en nem håndtering
 W Leveres adskilt til enkel montage
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Abfüllstationen mit 
Auffangwanne aus Kunststoff siehe Seite
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https://www.denios.dk/products/291790
https://www.denios.dk/products/291781
https://www.denios.dk/products/291792
https://www.denios.dk/products/291788
https://www.denios.dk/products/291786


Til reoler med fagbredde [mm] 1400 1800 2200 2700 2700 3300

Type RWP 14.3 RWP 18.4 RWP 22.5 RWP 27.6 RWP 27.11 RWP 33.11
Udvendig mål B x D x H [mm] 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 3280 x 1315 x 490
Opsamlingsvolumen [l] 315 400 480 600 1000 1000
Best.-nr. 201-369-JA 201-370-JA 201-371-JA 201-372-JA 201-373-JA 291-049-JA

Best.-nr. 201-369-JA
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Reolkar til eftermontering

Reolkar RWP 27.11 af 
polyethylen (PE)

Reolkar RWP 14.3 af 
polyethylen (PE)

Type RWP, reolkar af kunststof til alle gængse reoler

Best.-nr. 201-373-JA

 Aktuelle priser på www.denios.dk     

Reolkar af polyethylen (PE) til at indsætte i eksisterende reolsystemer, fås i 5 størrelser.

PE-reolkarrene kan uden problemer transporteres 
med en løftevogn.

 W Til eksisterende reolsystemer, der bruges til at lagre farlige medier og skal udbygges i henhold til loven
 W Tilladte reolkar til de mest gængse hyldebredder
 W Reolbundkar til eftermontering på eksisterende pallereoler
 W Tilladt til opbevaring af aggressive kemikalier såsom syrer og baser samt vandforurenende medier
 W Fremstillet af miljøvenlig polyethylen (PE)
 W 100 mm frihøjde til transport og forsyning af hylderne med palleløfter
 W Opsamlingskar med generel byggetilladelse fra DIBt Berlin (tysk institut for byggeteknik), godkendelses-nr. Z-40.22-491

https://www.denios.dk/products/201369
https://www.denios.dk/products/201370
https://www.denios.dk/products/201371
https://www.denios.dk/products/201372
https://www.denios.dk/products/201373
https://www.denios.dk/products/291049


Til reoler med fagbredde [mm] 1400 1800 2200 2700 2700 3300

Type PRW 33 PRW 43 PRW 53 PRW 65 classic-line 2F classic-line 3F
Udvendig mål B x D x H [mm] 1380 x 1300 x 390 1780 x 1300 x 345 2180 x 1300 x 345 2680 x 1300 x 345 2680 x 1300 x 484 3280 x 1300 x 420
Opsamlingsvolumen [l] 410 460 560 700 1000 1000
Best.-nr. 108-971-JA 108-972-JA 108-973-JA 108-974-JA 260-449-JA 273-997-JA
Tilbehør PE-indlægskar (1000 l) PE-indlægskar (1000 l) PE-indlægskar (1000 l) PE-indlægskar (1000 l) PE-indlægskar (1000 l) PE-indlægskar (1000 l)
Best.-nr. 114-330-JA 114-332-JA 114-334-JA 114-336-JA 114-437-JA 274-191-JA
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Reolkar type PRW 33, galvaniseret 
(uden kandeholder)

Reolkar til eftermontering

Reolkar type PRW 43, galvaniseret

 W Reolbundkar til eftermontering på eksisterende pallereoler
 W Tilladt til opbevaring af vandforurenende medier og antændelige væsker (H224 - H226)
 W Svejset konstruktion af stål
 W Galvaniseret for optimal korrosionsbeskyttelse
 W 100 mm frihøjde til transport og forsyning af hylderne med palleløfter
 W Syrebestandigt indlægskar af polyethylen (PE) fås som tilbehør

 W Til eksisterende reolsystemer, der bruges til opbevaring af farlige medier og skal ombygges iht. loven
 W Tilladte reolkar til gængse reolbredder

Best.-nr. 108-971-JA
Best.-nr. 108-972-JA Best.-nr. 273-997-JA

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     

Syrebestandigt indlægskar af 
polyethylen (PE) fås som tilbehør.

Galvaniserede reolkar til at indsætte i eksisterende reolsystemer, 
fås i 6 størrelser, PE-indlægskar og gitterrist som tilbehør.

Reolkar classic-line 3F
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Ved opbevaring af brændbare væsker forlanger den lovgivende 
myndighed et opsamlingskar i bunden, som har den tilstrækkelige 
opsamlingsvolumen.
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Opsamlingskar til hylder

 Aktuelle priser på www.denios.dk     



B

C

A
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Eksisterenede hylder til opbevaring af vandforurenende medier skal 
efter retningslinjerne suppleres med opsamlingskar. Fortæl os blot 
hyldens mål fra A til C. Vi fremstiller dem efter dine ønsker!
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Type* SRW 18.8 SRW 18.11 SRW 26.8 SRW 26.11 SRW 27.8 SRW 27.11 KRW 18.11 KRW 18.11 KRW 27.11 KRW 27.11

Materiale Stål Stål Stål Stål Stål Stål Kunststof Kunststof Kunststof Kunststof
Gitterrist** galvaniseret galvaniseret galvaniseret galvaniseret galvaniseret galvaniseret galvaniseret kunststof galvaniseret kunststof
Bredde udvendig [mm] 1780 1780 2580 2580 2680 2680 1780 1780 2680 2680
Dybde udvendig [mm] 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300
Dybde indvendig [mm] 650 900 650 900 650 900 900 900 900 900
Højde udvendig [mm] 245 185 185 145 175 140 250 275 190 215
Opsamlingsvolumen [l] 220 220 220 220 220 220 225 225 225 225
Bæreevne total [kg] 2000 2000 3000 3000 3000 3000 800 800 800 800
Best.-nr. 115-105-JA 115-106-JA 115-107-JA 115-109-JA 115-110-JA 115-111-JA 179-585-JA 179-586-JA 179-587-JA 179-588-JA

*Hvis det ønskes, kan der leveres med større opsamlingsvolumen og / eller specialmål
**kunststof gitterrist til opbevaring af emballager på palle

Opsamlingskar til hylder

SRW, reolkar af stål

KRW, reolkar af kunststof

 W Tilladt til opbevaring af vandforurenende medier og antændelige 
væsker (H224 - H226)

 W Svejset konstruktion af stål
 W Korrosionsbeskyttelse vha. lakering af høj kvalitet, RAL 5010 (blå)
 W Reolkarrene sættes på tvjærbjælkerne og er sikret mod at falde ned
 W Udtagelig galvaniseret gitterrist som henstillingsflade

 W Høj modstandsdygtighed mod aggressive kemikalier som syrer og baser
 W Fremstillet af polyethylen (PE)
 W Reolkarrene sættes på tvjærbjælkerne og er sikret mod at falde ned
 W Udtagelig gitterrist, af stål eller kunststof

 W Til eksisterende reolsystemer, som nemt og økonomisk skal ombygges 
til opbevaring af farlige medier iht. loven

 W Reolkar til indsætning i pallereoler

 W Til eksisterende reolsystemer, der bruges til at lagre farlige medier og 
skal udbygges i henhold til loven

 W Reolkar til indsætning i pallereoler

Reolkar KRW af kunststof

Reolkar type SRW af stål

A = udvendig bredde,  
B = indvendig dybde,  
C = udvendig dybde

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     

https://www.denios.dk/products/115105
https://www.denios.dk/products/115106
https://www.denios.dk/products/115107
https://www.denios.dk/products/115109
https://www.denios.dk/products/115110
https://www.denios.dk/products/115111
https://www.denios.dk/products/179585
https://www.denios.dk/products/179586
https://www.denios.dk/products/179587
https://www.denios.dk/products/179588
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Type PR 18.25 PR 18.37 PR 27.25 PR 27.37 PR 33.25 PR 33.37

Lagerkapacitet europaller 4 6 6 9 6 9
Lagerkapacitet kemipaller 2 3 4 6 6 9
Indvendig mål B x D [mm] 1825 x 1100 1825 x 1100 2700 x 1100 2700 x 1100 3300 x 1100 3300 x 1100
Bæreevne per fag [kg] 2200 2200 3540 3540 3780 3430
Opsamlingsvolumen [l] 460 460 660 660 1000 1000
Antal lagerniveauer 2 3 2 3 2 3
grundfelt

Udvendig mål B x D x H [mm] 2025 x 1300 x 2700 2025 x 1300 x 3800 2900 x 1300 x 2700 2900 x 1300 x 3800 3500 x 1300 x 2700 3500 x 1300 x 3800
Best.-nr. 266-311-JA 266-313-JA 199-629-JA 199-631-JA 199-723-JA 199-725-JA
udvidelsesfelt

Udvendig mål B x D x H [mm] 1925 x 1300 x 2700 1925 x 1300 x 3800 2800 x 1300 x 2700 2800 x 1300 x 3800 3400 x 1300 x 2700 3400 x 1300 x 3800
Best.-nr. 266-312-JA 266-314-JA 199-630-JA 199-632-JA 199-724-JA 199-726-JA

Tilbehør
gitterristhylde / niveau, 

galvaniseret
gitterristhylde / niveau, 

galvaniseret
gitterristhylde / niveau, 

galvaniseret
gitterristhylde / niveau, 

galvaniseret
gitterristhylde / niveau, 

galvaniseret
gitterristhylde / niveau, 

galvaniseret
Best.-nr. 200-237-JA 200-237-JA 120-232-JA 120-232-JA 145-616-JA 145-616-JA
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Pallereoler med opsamlingskar

Pallereol PR, med opsamlingskar af stål

 W Reolramme galvaniseret, tværbjælker 
pulverlakerede, rødorange (RAL 2001)

 W Tværbjælkerne kan indstilles i højden i trin 
på 50 mm

 W Gennemskubssikring på hvert lagerniveau
 W Galvaniseret opsamlingskar af stål
 W 100 mm frihøjde for at undgå korrosion
 W Kan udvides individuelt
 W Leveres adskilt med samlevejledning

Pallereol PR 33.25, 
grundfelt (uden 
hjørnebeskyttere), 
Best.-nr. 199-723-JA

 W Tilladt til opbevaring af vandforurenende medier og antændelige væsker (H224-H226)

Reolerne er galvaniserede for optimal 
korrosionsbeskyttelse

Vha. gitterriste (tilbehør), kan der placeres enkelte 
dunke, gitterbokse eller tromlestativer til liggende 
tromlelagring i reolen.

Pallereol type PR 27.37, bestående af 
grund- og udvidelsesfelt.

 Aktuelle priser på www.denios.dk     

https://www.denios.dk/products/266311
https://www.denios.dk/products/266313
https://www.denios.dk/products/199629
https://www.denios.dk/products/199631
https://www.denios.dk/products/199723
https://www.denios.dk/products/199725
https://www.denios.dk/products/266312
https://www.denios.dk/products/266314
https://www.denios.dk/products/199630
https://www.denios.dk/products/199632
https://www.denios.dk/products/199724
https://www.denios.dk/products/199726
https://www.denios.dk/products/200237
https://www.denios.dk/products/200237
https://www.denios.dk/products/120232
https://www.denios.dk/products/120232
https://www.denios.dk/products/145616
https://www.denios.dk/products/145616
https://www.denios.dk/products/199723
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Type PRP 18.25 PRP 18.37 PRP 27.25 PRP 27.37 PRP 27.27 PRP 27.44

Lagerkapacitet europaller 4 6 6 9 6 9
Lagerkapacitet kemipaller 2 3 4 6 4 6
Indvendig mål B x D [mm] 1825 x 1100 1825 x 1100 2700 x 1100 2700 x 1100 2700 x 1100 2700 x 1100
Bæreevne per fag [kg] 2200 2200 3540 3540 3540 3540
Opsamlingsvolumen [l] 400 400 600 600 1100 1100
Antal lagerniveauer 2 3 2 3 2 3
grundfelt

Udvendig mål B x D x H [mm] 2025 x 1315 x 2700 2025 x 1315 x 3800 2900 x 1315 x 2700 2900 x 1315 x 3800 2900 x 1315 x 2700 2900 x 1315 x 4400
Best.-nr. 266-315-JA 266-317-JA 201-625-JA 201-627-JA 201-633-JA 201-635-JA
udvidelsesfelt

Udvendig mål B x D x H [mm] 1925 x 1315 x 2700 1925 x 1315 x 3800 2800 x 1315 x 2700 2800 x 1315 x 3800 2800 x 1315 x 2700 2800 x 1315 x 4400
Best.-nr. 266-316-JA 266-318-JA 201-626-JA 201-628-JA 201-634-JA 201-636-JA

Tilbehør
gitterristhylde / niveau, 

galvaniseret
gitterristhylde / niveau, 

galvaniseret
gitterristhylde / niveau, 

galvaniseret
gitterristhylde / niveau, 

galvaniseret
gitterristhylde / niveau, 

galvaniseret
gitterristhylde / niveau, 

galvaniseret
Best.-nr. 200-237-JA 200-237-JA 120-232-JA 120-232-JA 120-232-JA 120-232-JA
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Pallereoler med opsamlingskar

Pallereol PRP, med opsamlingskar af kunststof

Hjørnebeskytter

Pallereol PRP 27.44, grundfelt, 
Best.-nr. 201-635-JA

 W Galvaniseret reolramme, pulverlakerede tværbjælker, rødorange (RAL 2001)
 W Tværbjælkerne kan indstilles i højden i trin på 50 mm
 W Gennemskubssikring på hvert lagerniveau
 W Opsamlingskar af polyethylen (PE)
 W 100 mm frihøjde for nem transport
 W Kan udvides individuelt
 W Leveres adskilt med samlevejledning

Pallereol PRP 27.27, 
Best.-nr. 201-633-JA

 W Tilladt til opbevaring af aggressive kemikalier såsom syrer og baser samt vandforurenende medier

Reolerne er galvaniserede for optimal 
korrosionsbeskyttelse

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     

Best.-nr. 203-606-JA

https://www.denios.dk/products/266315
https://www.denios.dk/products/266317
https://www.denios.dk/products/201625
https://www.denios.dk/products/201627
https://www.denios.dk/products/201633
https://www.denios.dk/products/201635
https://www.denios.dk/products/266316
https://www.denios.dk/products/266318
https://www.denios.dk/products/201626
https://www.denios.dk/products/201628
https://www.denios.dk/products/201634
https://www.denios.dk/products/201636
https://www.denios.dk/products/200237
https://www.denios.dk/products/200237
https://www.denios.dk/products/120232
https://www.denios.dk/products/120232
https://www.denios.dk/products/120232
https://www.denios.dk/products/120232
https://www.denios.dk/products/201635
https://www.denios.dk/products/201633
https://www.denios.dk/products/203606
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6

Kombi-reoler

Kombi-reoler - det multifunktionelle lagersystem

Rammedybde:  
1100 mm, 1300 mm

Rammehøjde:  
2700 mm, 3300 mm, 
3800 mm, 4400 mm

Indvendig fagbredde: 
1400 mm, 2700 mm, 
3300 mm

Kombi-reoler S,  
til stående tromleopbevaring

Kombi-reoler L,  
til liggende tromleopbevaring

Kombi-reoler K,  
til opbevaring af IBCer

Kombi-reol S, op til 24 tromler à 200 liter Kombi-reol L, op til 12 tromler à 200 liter

Kombi-reoler kan sættes sammen efter behov. IBC lagring, stående eller liggende tromlelagring, stor lagerkapacitet på små arealer. Alle reoler er 
godkendt til lagring af vandforurenende medier og med fagbredder fra 2700 mm, også til antændelige væsker (H224 - H226).

Reolerne kan kombineres individuelt vha. grund- og udvidelsesfelter

Kombi-reol K, op til 6 IBCer à 1000 liter

 Aktuelle priser på www.denios.dk     

1

2

3

4

5

6

Pulverlakerede tværbjælker i rødorange (RAL 2001), kan indstilles i højden i trin på 50 mm 

Opsamlingskar af stål, galvaniseret eller lakeret 

Stænkskærme, 3-sidet på hvert lagerniveau, fås som tilbehør (type K, type S) 

Galvaniseret tromleoplag med gennemskubssikring (type L) 

Galvaniseret gitterrist som henstillingsflade (type K, type S) 

Galvaniseret reolramme



Type* 3 K4-I.13 3 K6-I

Lagerkapacitet IBC à 1.000 liter 4 6
Indvendig mål B x D [mm] 2700 x 1300 3300 x 1300
Bæreevne per fag [kg] 3000 3250
Bæreevne opsamlingskar [kg] 4000 6000
Opsamlingsvolumen [l] 1000 1000
udvidelsesfelt

Udvendig mål B x D x H [mm] 2800 x 1300 x 3300 3400 x 1300 x 3300
Best.-nr. Opsamlingskar: lakeret 209-420-JA 199-730-JA
Udvendig mål B x D x H [mm] 2800 x 1300 x 3300 3400 x 1300 x 3300
Best.-nr. Opsamlingskar: galvaniseret 209-422-JA 199-732-JA
grundfelt

Udvendig mål B x D x H [mm] 2900 x 1300 x 3300 3500 x 1300 x 3300
Best.-nr. Opsamlingskar: lakeret 209-419-JA 199-729-JA
Udvendig mål B x D x H [mm] 2900 x 1300 x 3300 3500 x 1300 x 3300
Best.-nr. Opsamlingskar: galvaniseret 209-421-JA 199-731-JA
Tilbehør

Best.-nr. PE-indlægskar (1000 l) 114-437-JA 274-191-JA
Best.-nr. Sæt stænkskærme per lagerniveau 281-842-JA 281-843-JA

*Kombi-reolerne på denne side kan kombineres
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Kombi-reoler

Type K, til lagring af IBCer

Best.-nr. 199-729-JA

Kombi-reoler K til sikker opbevaring af op til 6 IBC palletanke à 1000 liter er særligt populære blandt vores kunder. De er yderst robuste og 
har en høj bæreevne pr. fag. Vores reoler til farlige medier kan kombineres og sættes sammen efter behov vha. grund- og udvidelsesfelter.

Hjørnebeskytter

 W Reolerne er galvaniserede for optimal korrosionsbeskyttelse

Til opbevaring af syrer og baser 
fås et indlægskar af kunststof, 
se tabellen "Tilbehør"

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     

 W Tilladt til opbevaring af vandforurenende medier og antændelige væsker (H224 - H226)
 W Galvaniseret reolramme, pulverlakerede tværbjælker, rødorange (RAL 2001)
 W Lagerniveauer med udtagelige galvaniserede gitterristhylder. Det nederste lagerniveau har et opsamlingskar
 W Galvaniserede stænkskærme, 3-sidet,  på hvert lagerniveau, fås som tilbehør
 W Egnet til placering af euro- eller kemipaller
 W Tværbjælkerne kan indstilles i højden i trin på 50 mm
 W Kan udvides individuelt
 W Leveres adskilt med samlevejledning

Best.-nr. 203-606-JA 

Kombi-reol 3 K6-I, grundfelt i kombination 
med kombi-reol 3 K4-I.13, udvidelsesfelt 
(hjørnebeskyttere fås som tilbehør)

Kombi-reol 3 K6-I, grundfelt (hjørnebeskyttere 
som tilbehør)

https://www.denios.dk/products/209420
https://www.denios.dk/products/199730
https://www.denios.dk/products/209422
https://www.denios.dk/products/199732
https://www.denios.dk/products/209419
https://www.denios.dk/products/199729
https://www.denios.dk/products/209421
https://www.denios.dk/products/199731
https://www.denios.dk/products/114437
https://www.denios.dk/products/274191
https://www.denios.dk/products/281842
https://www.denios.dk/products/281843
https://www.denios.dk/products/199729
https://www.denios.dk/products/203606


Bestil også
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Bestil også

INNOVATION

Lækagedetektor SpillGuard®

SpillGuard® SpillGuard® connect

Best.-nr. 271-433-JA Best.-nr. 276-016-JA

se side

346

Kombi-reoler

Type K, til lagring af IBCer

Best.-nr. 200-023-JA Best.-nr. 199-647-JA

 Aktuelle priser på www.denios.dk     

 W Godkendt til opbevaring af grundvandsforurenende medier og med en invendig bredde på min. 2700 mm er den også godkendt til 
passiv lagring af antændelige væsker (H224 - H226)

 W Galvaniseret reolramme, pulverlakerede tværbjælker, rødorange (RAL 2001)
 W Lagerniveauer med udtagelige galvaniserede gitterristhylder. Det nederste lagerniveau har et opsamlingskar
 W Galvaniserede stænkskærme, 3-sidet, på hvert lagerniveau, fås som tilbehør
 W Egnet til placering af euro- eller kemipaller
 W Tværbjælkerne kan indstilles i højden i trin på 50 mm

Hjørnebeskytter

Kombi-reol 3 K4-I, grundelement med galvaniseret 
opsamlingskar (hjørnebeskyttere fås som tilbehør)

Kombi-reol 4K6-I, grundfelt, med lakeret 
opsamlingskar (hjørnebeskyttere fås som tilbehør)

Best.-nr. 203-606-JA

https://www.denios.dk/products/271433
https://www.denios.dk/products/276016
https://www.denios.dk/products/200023
https://www.denios.dk/products/199647
https://www.denios.dk/products/203606
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Type 3 K2-I 3 K4-I 4 K6-I

Lagerkapacitet IBC à 1.000 liter 2 4 6
Indvendig mål B x D [mm] 1400 x 1100 2700 x 1100 2700 x 1100
Bæreevne per fag [kg] 1400 3000 3000
Bæreevne opsamlingskar [kg] 2000 4000 4000
Opsamlingsvolumen [l] 1000 1000 1000
udvidelsesfelt

Udvendig mål B x D x H [mm] 1500 x 1300 x 3300 2800 x 1300 x 3300 2800 x 1300 x 4400
Best.-nr. Opsamlingskar: lakeret 201-877-JA 199-658-JA 200-024-JA
Udvendig mål B x D x H [mm] 1500 x 1300 x 3300 2800 x 1300 x 3300 2800 x 1300 x 4400
Best.-nr. Opsamlingskar: galvaniseret 201-879-JA 199-648-JA 200-026-JA
grundfelt

Udvendig mål B x D x H [mm] 1600 x 1300 x 3300 2900 x 1300 x 3300 2900 x 1300 x 4400
Best.-nr. Opsamlingskar: lakeret 201-876-JA 199-657-JA 200-023-JA
Udvendig mål B x D x H [mm] 1600 x 1300 x 3300 2900 x 1300 x 3300 2900 x 1300 x 4400
Best.-nr. Opsamlingskar: galvaniseret 201-878-JA 199-647-JA 200-025-JA
Tilbehør

Best.-nr. Sæt stænkskærme per lagerniveau – 281-841-JA 281-841-JA
Best.-nr. Sæt stænkskærme 3 K2-l, til 2 lagerniveauer 281-844-JA – –
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Kombi-reoler

Best.-nr. 199-657-JA Best.-nr. 201-876-JA

Til opbevaring af syrer og baser fås der et 
indlægskar af kunststof, se tabellen "Tilbehør"

 W Reolerne er galvaniserede for optimal korrosionsbeskyttelse

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     

 W Kan udvides individuelt
 W Leveres adskilt med samlevejledning

Kombi-reol 3K4-I, grundfelt, med lakeret opsamlingskar 
(hjørnebeskyttere fås som tilbehør)

Kombi-reol 3 K2-l, grundfelt, 
med lakeret opsamlingskar

https://www.denios.dk/products/201877
https://www.denios.dk/products/199658
https://www.denios.dk/products/200024
https://www.denios.dk/products/201879
https://www.denios.dk/products/199648
https://www.denios.dk/products/200026
https://www.denios.dk/products/201876
https://www.denios.dk/products/199657
https://www.denios.dk/products/200023
https://www.denios.dk/products/201878
https://www.denios.dk/products/199647
https://www.denios.dk/products/200025
https://www.denios.dk/products/281841
https://www.denios.dk/products/281841
https://www.denios.dk/products/281844
https://www.denios.dk/products/199657
https://www.denios.dk/products/201876


Type 2 L8-I 3 L12-I

Lagerkapacitet tromler à 200 liter 8 12
Indvendig mål B x D [mm] 2700 x 1100 2700 x 1100
Bæreevne per fag [kg] 1400 1400
Bæreevne tromleoplag [kg] 350 350
Opsamlingsvolumen [l] 480 480
grundfelt

Udvendig mål B x D x H [mm] 2900 x 1300 x 2700 2900 x 1300 x 3300
Best.-nr. Opsamlingskar: lakeret 199-653-JA 199-655-JA
Udvendig mål B x D x H [mm] 2900 x 1300 x 2700 2900 x 1300 x 3300
Best.-nr. Opsamlingskar: galvaniseret 199-643-JA 199-645-JA
udvidelsesfelt

Udvendig mål B x D x H [mm] 2800 x 1300 x 2700 2800 x 1300 x 3300
Best.-nr. Opsamlingskar: lakeret 199-654-JA 199-656-JA
Udvendig mål B x D x H [mm] 2800 x 1300 x 2700 2800 x 1300 x 3300
Best.-nr. Opsamlingskar: galvaniseret 199-644-JA 199-646-JA
Best.-nr. PE-indlægskar 115-537-JA 115-537-JA

Bestil også

98

1

www.denios.dk/shop

La
gr

in
g 

af
 fa

rli
ge

 m
ed

ie
r

Kombi-reoler

Type L, til lagring af liggende tromler

 W Galvaniseret reolramme, pulverlakerede tværbjælker, rødorange (RAL 2001)
 W Galvaniserede tromleholdere med gennemskubssikring
 W Tværbjælkerne kan indstilles i højden i trin på 50 mm
 W Kan udvides individuelt
 W Leveres adskilt med samlevejledning

Kombi-reol 3 L12-I, grundfelt 
(kandeholder som tilbehør), 
Best.-nr. 199-655-JA

Kandeholder af stål, dimensioner 
B x D x H (mm): 280 x 270 x 300 , 
 Best.-nr. 114-543-JA  

Tromleholder til liggende 
tromlelagring, 
Best.-nr. 114-542-JA  

Tromleholder med gaffellommer til 
reoler, til forsyning vha. gaffeltruck, 
inkl. fastspændingsrem, 
Best.-nr. 200-459-JA  

PE-indlægskar, 
Best.-nr. 115-537-JA  

 W Tilladt til opbevaring af vandforurenende medier og antændelige væsker (H224 - H226)

 Aktuelle priser på www.denios.dk     

Kombi-reol 2 L8-I, grundfelt, til liggende tromleopbevaring i kombination med kombi-reol 2 S16-I, udvidelsesfelt, til 
stående tromleopbevaring (stænkskærme, kandeholder og hjørnebeskyttere fås som tilbehør)

https://www.denios.dk/products/199653
https://www.denios.dk/products/199655
https://www.denios.dk/products/199643
https://www.denios.dk/products/199645
https://www.denios.dk/products/199654
https://www.denios.dk/products/199656
https://www.denios.dk/products/199644
https://www.denios.dk/products/199646
https://www.denios.dk/products/115537
https://www.denios.dk/products/115537
https://www.denios.dk/products/199655
https://www.denios.dk/products/114543
https://www.denios.dk/products/114542
https://www.denios.dk/products/200459
https://www.denios.dk/products/115537


Type 2 S16-I 4 S24-I

Lagerkapacitet tromler à 200 liter 16 24
Indvendig mål B x D [mm] 2700 x 1100 2700 x 1100
Bæreevne per fag [kg] 3000 3250
Bæreevne opsamlingskar [kg] 2000 2000
Opsamlingsvolumen [l] 480 480
udvidelsesfelt

Udvendig mål B x D x H [mm] 2800 x 1300 x 2700 2800 x 1300 x 3800
Best.-nr. Opsamlingskar: lakeret 199-650-JA 199-652-JA
Udvendig mål B x D x H [mm] 2800 x 1300 x 2700 2800 x 1300 x 3800
Best.-nr. Opsamlingskar: galvaniseret 199-640-JA 199-642-JA
grundfelt

Udvendig mål B x D x H [mm] 2900 x 1300 x 2700 2900 x 1300 x 3800
Best.-nr. Opsamlingskar: lakeret 199-649-JA 199-651-JA
Udvendig mål B x D x H [mm] 2900 x 1300 x 2700 2900 x 1300 x 3800
Best.-nr. Opsamlingskar: galvaniseret 199-639-JA 199-641-JA
Tilbehør

Best.-nr. PE-indlægskar (1000 l) 115-537-JA 115-537-JA
Best.-nr. Sæt stænkskærme per lagerniveau 281-841-JA 281-841-JA
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Bestil også

Kombi-reoler

Til oplagring af stående tromler

Kombireol 4 S24-l, grundelement 
(stænkskærme og hjørnebeskyttere 
fås som tilbehør),  
Best.-nr. 199-651-JA

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     

 W Tilladt til opbevaring af vandforurenende medier og antændelige væsker (H224 - H226)
 W Galvaniseret reolramme, pulverlakerede tværbjælker, rødorange (RAL 2001)
 W Lagerniveauer med udtagelige galvaniserede gitterristhylder. Det nederste lagerniveau har et opsamlingskar
 W Galvaniserede stænkskærme, 3-sidet, på hvert lagerniveau, fås som tilbehør
 W Egnet til placering af euro- eller kemipaller
 W Tværbjælkerne kan indstilles i højden i trin på 50 mm
 W Kan udvides individuelt
 W Leveres adskilt med samlevejledning

Til opbevaring af syrer og 
baser fås der et indlægskar 
af kunststof, se tabellen 
"Tilbehør" Hjørnebeskytter

Best.-nr. 203-606-JA

Kombi-reol 2 S16-I, grund- og udvidelsesfelt, egnet til stående tromleopbevaring direkte på gitterrist eller på euro- eller 
kemipaller (hjørnebeskyttere fås som tilbehør)

https://www.denios.dk/products/199650
https://www.denios.dk/products/199652
https://www.denios.dk/products/199640
https://www.denios.dk/products/199642
https://www.denios.dk/products/199649
https://www.denios.dk/products/199651
https://www.denios.dk/products/199639
https://www.denios.dk/products/199641
https://www.denios.dk/products/115537
https://www.denios.dk/products/115537
https://www.denios.dk/products/281841
https://www.denios.dk/products/281841
https://www.denios.dk/products/199651
https://www.denios.dk/products/203606


SPILLGUARD CONNECT®

www.denios.dk/spillguard

Udnyt fordelene ved digitaliseringen til din lækagehåndtering 4.0: Med 
den nye, innovative SpillGuard® connect lækagedetektor kan du over-
våge dine opsamlingskar centralt via en app, og opstår der en lækage, 
bliver du advaret i realtid.

Forbundet, innovativ, digital 
lækagehåndtering

www.denios.dk/knowhow

GUIDES

www.denios.dk/vaelg-skab

 W Hvilke medier skal du opbevare? 
 W Hvilket udstyr har du brug for?
 W Hvor stort skal skabet være?

Vi hjælper dig videre!

Find det rette skab til dine behov 

GUIDES

Guides

Artikler

FAQs

Interviews

Tjeklister

Videoer

Whitepapers

og meget mere!

DENIOS Knowhow:
Alt, hvad du skal vide om skabe til farlige medier.

www.denios.dk/forebyg-brande www.denios.dk/sikker-opladning

Miljøskabe og brandsikre skabe muliggør sikker opbevaring af farlige medier i 
smådunke - fx i arbejdslokaler eller laboratorier. Vores miljøskabe og brandsikre 
skabe opfylder kravene til en lang række farlige medier. Er du usikker på, hvilket 
skab dine medier har brug for? Vores konsulenter hjælper dig gerne videre!

Baseret på den afprøvede teknologi af vores skabe til farlige medier blev der udviklet et produktivt system med henblik på det særlige farepotentiale ved 
opbevaring af lithium-ion-batterier. Som pioner på markedet tilbyder DENIOS ikke kun et omfattende produktsortiment, men også den rette viden.

Læs, hvordan du mindsker risikoen for brand med de rette 
foranstaltninger. 

Vi har samlet fire punkter, som du skal være opmærksom på rent 
forsikringsmæssigt, når du oplader dine lithiumbatterier. 

Opbevaring og opladning af lithium-ion-batterier. Vores tips.

LITHIUM-ION-BATTERIER: FARER, OPBEVARING OG  
HÅNDTERING.

OPLADNING AF LITHIUMBATTERIER: HVAD SKAL DU VÆRE 
OPMÆRKSOM PÅ FORSIKRINGSMÆSSIGT?

http://www.denios.dk/spillguard
http://www.denios.dk/knowhow
http://www.denios.dk/vaelg-skab
http://www.denios.dk/forebyg-brande
http://www.denios.dk/sikker-opladning
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0 90 minutters brandsikring

testet i henhold til EN 14470-1

ty
pe

 3
0 30 minutters brandsikring

testet i henhold til EN 14470-1

Stort udvalg: 
 W Præcis, sikker, certificeret.
 W Sikker beskyttet mod alle farer og audits.

Garanteret kvalitet vha. topmoderne 
produktionsprocesser

Udvidet garanti 
(op til 10 år alt efter modellen) ved indgåelse af en servicekontrakt

Fragtfrit leveret
 W Ingen skjulte omkostninger
 W Gennemsigtighed og planlægningssikkerhed ifm. indkøb

Testet iht. loven om apparat- og 
produktsikkerhed (GS-mærke) og CE-konform

Til sikker opbevaring af antændelige væsker 
med 90 minutters brandbeskyttelse iht.  
EN 14470-1

Dørene lukker automatisk i tilfælde af brand

Med væsketæt og godkendt bundkar af 
pulverlakeret stål, inkl. hulpladeafdækning 
som ekstra lagerniveau

Brandsikkert skab til farlige medier G 1201 
med 3 hylder og 2-fløjet dør,
Best.-nr. 116-979-JA

Det rigtige skab til farlige medier
Til ethvert behov
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Type CS 104 Protect CS 102 Protect

Variant 3 opsamlingskar, 1 bundkar 1 opsamlingskar, 1 bundkar
Dørvariant fløjdør fløjdør
Udvendig mål B x D x H [mm] 1000 x 500 x 1950 1000 x 500 x 1100
Bæreevne opsamlingskar [kg] 75 75
Opsamlingsvolumen opsamlingskar [l] 20 20
Opsamlingsvolumen gulvkar [l] 30 30
Best.-nr. 201-960-JA 202-147-JA
Tilbehør

Best.-nr. ekstra opsamlingskar 273-934-JA 206-324-JA
Best.-nr. PE-indlægskar til opsamlingskar 274-022-JA 207-326-JA
Best.-nr. hulpladeindsats til bundkar 273-935-JA –
Best.-nr. PE-indlægskar til bundkar 274-005-JA 207-325-JA
Best.-nr. hulpladeindsats til opsamlings- og bundkar – 202-146-JA

Bestil også
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INNOVATION

TOP PRODUKT
Best.-nr. 201-960-JA

Kemikalieskabe Protect

Kemikalieskabe

Sikker og lovlig opbevaring af vandforurenende, ikke-brændbare væsker og giftstoffer i arbejdslokaler

 W Fløjdøre med sikkerhedslås og låsemekanisme
 W Udstyret med opsamlingskar
 W Stabil stålkonstruktion, godkendt bundkar
 W Højdejusterbare opsamlingskar

De højdejusterbare opsamlingskar er svejst og opsamler 
dryptab sikkert, type CS 104.

Den praktiske højde af 1100 mm (type CS 102) gør 
det muligt at opstille skabet under f.eks. vinduer 
eller reoler.

 Aktuelle priser på www.denios.dk     

Lækagedetektor SpillGuard®

SpillGuard® SpillGuard® connect

Best.-nr. 271-433-JA Best.-nr. 276-016-JA

siehe Seite
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https://www.denios.dk/products/201960
https://www.denios.dk/products/202147
https://www.denios.dk/products/273934
https://www.denios.dk/products/206324
https://www.denios.dk/products/274022
https://www.denios.dk/products/207326
https://www.denios.dk/products/273935
https://www.denios.dk/products/274005
https://www.denios.dk/products/207325
https://www.denios.dk/products/202146
https://www.denios.dk/products/201960
https://www.denios.dk/products/271433
https://www.denios.dk/products/276016
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Type CS 104G View

Variant 3 opsamlingskar, 1 bundkar
Dørvariant fløjdør med rude
Udvendig mål B x D x H [mm] 1000 x 500 x 1950
Bæreevne opsamlingskar [kg] 75
Opsamlingsvolumen opsamlingskar [l] 20
Opsamlingsvolumen gulvkar [l] 30
Best.-nr. 219-291-JA
Tilbehør

Best.-nr. ekstra opsamlingskar 206-324-JA
Best.-nr. PE-indlægskar til opsamlingskar 207-326-JA
Best.-nr. PE-indlægskar til bundkar 207-325-JA
Best.-nr. hulpladeindsats til opsamlings- og bundkar 202-146-JA
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ALT KOMMER ÉT STED FRA!

Service & vedligeholdelse 
fra producenten,  
tlf. 76 24 40 80

www.denios.dk/service

Kemikalieskabe

Kemikalieskabe View, med akrylglasdøre
Døre med akrylglas giver et godt overblik

Hulpladeindsats sikrer beholdere 
mod spildte væsker (kan ikke bruges 
sammen med PE-indlægskar).

PE-indlægskar til sikker lagring af 
aggressive væsker.

Optik og sikkerhed supplerer hinanden - kemikalieskab View, stabil stålkonstruktion og døre med akrylglas.

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     

 W Korpus af stålplader med lakeret overflade af høj kvalitet, korpus blå (RAL 5010), 
døre lysegrå (RAL 7035)

 W Konstant ventilation vha. udluftningsgitter i dørene
 W Leveres samlet

https://www.denios.dk/products/219291
https://www.denios.dk/products/206324
https://www.denios.dk/products/207326
https://www.denios.dk/products/207325
https://www.denios.dk/products/202146


TOP PRODUKT
Best.-nr. 201-936-JA
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www.denios.dk/shop

Type CS 103

Variant 3 hylder, 1 bundkar
Udvendig mål B x D x H [mm] 1000 x 500 x 1950
Bæreevne hylde [kg] 75
Opsamlingsvolumen gulvkar [l] 30
Best.-nr. 201-936-JA
Tilbehør

Best.-nr. ekstra hylde 273-937-JA
Best.-nr. hulpladeindsats til bundkar 273-935-JA
Best.-nr. PE-indlægskar til bundkar 274-005-JA
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Bestil også

Kemikalieskab Easy - Allrounderen for værksteder og laboratorier. Kombinationen af hylder og bundkar 
muliggør sikker lagerplads i arbejdslokaler.

Kemikalieskabe

Kemikalieskab Easy, med fløjdøre

 Aktuelle priser på www.denios.dk     

Den gennemprøvede allrounder til pris-/
ydelsesorienteret opbevaring.

Hulpladeindsats sikrer beholdere 
mod spildte væsker (kan ikke bruges 
sammen med PE-indlægskar).

PE-indlægskar til sikker lagring af 
aggressive væsker.

 W Sikker og lovlig opbevaring af vandforurenende, ikke-brændbare væsker og giftstoffer i arbejdslokaler
 W Fløjdøre med sikkerhedslås og låsemekanisme
 W Korpus af stålplader med lakeret overflade af høj kvalitet, korpus blå (RAL 5010), døre lysegrå (RAL 7035)
 W Konstant ventilation vha. udluftningsgitter i dørene

Materialeskabe uden 
opsamlingskar

se side

572
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Best.-nr. 250-587-JA

Best.-nr. 250-586-JA

Best.-nr. 250-588-JA

Type CS 100 CS 120-4 KT-1 KT-2

Variant 1 gulvkar 1 bundkar pr. fag 1 opsamlingskar, 1 bundkar,  
på hjul

1 opsamlingskar, 1 bundkar,  
på fødder

Udvendig mål B x D x H [mm] 1000 x 500 x 500 1200 x 500 x 1100 1162 x 630 x 1206 1162 x 630 x 1206
Bæreevne opsamlingskar [kg] 15 60 45 45
Opsamlingsvolumen opsamlingskar [l] – – 28 28
Opsamlingsvolumen gulvkar [l] 30 30 60 60
Best.-nr. 250-587-JA 250-588-JA 250-586-JA 250-589-JA
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Kemikalieskabe

 W Mobilt depot til opbevaring af smådunke
 W 2 hjul med bremse
 W Højdejusterbare opsamlingskar
 W Bredde inkl. håndtag: 1235 mm

Vægskab Mini CS 100
 W Pladsbesparende, kan installeres i nærheden af arbejdspladsen
 W Inkl. monteringsmateriale
 W Fløjdøre med sikkerhedslås

Skab Shorty CS 120-4
 W Udtageligt opsamlingskar til nem rengøring
 W Adskilt, overskuelig sortering og opbevaring af 
farlige medier

 W Fløjdøre med sikkerhedslås
 W Hulpladeindsats fås som tilbehør

Depot KT

Andet opsamlingskar som tilbehør.

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     

1

1

2

2

3

3

4

4

 W Leveres samlet
 W Udstyret med 3 hylder (højdejusterbar i trin på 25 mm) og et godkendt bundkar
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Type CS 124 CS 184

Variant 3 opsamlingskar, 1 bundkar (1 fag) 6 opsamlingskar, 2 bundkar (2 fag)
Udvendig mål B x D x H [mm] 1200 x 500 x 1950 1800 x 500 x 1950
Bæreevne opsamlingskar [kg] 75 75
Opsamlingsvolumen opsamlingskar [l] 20 39
Opsamlingsvolumen gulvkar [l] 20 30
Best.-nr. 201-639-JA 201-640-JA
Tilbehør

Best.-nr. ekstra opsamlingskar 211-270-JA 211-271-JA
Best.-nr. hulpladeindsats til opsamlings- og bundkar 202-118-JA 202-119-JA
Best.-nr. PE-indlægskar til opsamlingskar 207-328-JA 207-330-JA
Best.-nr. PE-indlægskar til bundkar 207-329-JA 207-331-JA

Bestil også
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Kemikalieskabe

Miljøskab Space, med skydedøre og stor opbevaringsplads - 
mindre pladsbehov

 W Kan bruges som indlægskar til 
beskyttelse mod korrosion ved 
aggressive medier

 W Sikker og nem fjernelse af lækager

Små opsamlingskar type CS-P

Til sikker og lovlig opbevaring af vandforurenende, ikke-brændbare væsker og giftstoffer i 
arbejdslokaler

 W Optimal ved indskrænkede pladsforhold
 W Hurtig og nem adgang til de lagrede medier
 W Stabil stålkonstruktion, godkendt bundkar
 W Korpus af stålplader med lakeret overflade af høj kvalitet, korpus blå  
(RAL 5010), døre lysegrå (RAL 7035)

 W Konstant ventilation vha. udluftningsgitter i dørene
 W Leveres samlet
 W Opsamlingskarrene er højdejusterbare i trin på 25 mm

Små emballagekar af polyethylen (PE), 
Best.-nr. 207-332-JA

Hurtig adgang til skabets indhold. 
Højdejusterbare hylder gør det muligt at 
tilpasse systemet til dunkene der skal lagres. 
Dermed kan store og små emballager lagres i 
ét skab.

Skydedøre med cylinderlås sørger for sikker 
lagring af farlige medier.

 Aktuelle priser på www.denios.dk     

https://www.denios.dk/products/201639
https://www.denios.dk/products/201640
https://www.denios.dk/products/211270
https://www.denios.dk/products/211271
https://www.denios.dk/products/202118
https://www.denios.dk/products/202119
https://www.denios.dk/products/207328
https://www.denios.dk/products/207330
https://www.denios.dk/products/207329
https://www.denios.dk/products/207331
https://www.denios.dk/products/207332


Bestil også
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Volumen [l] 10 10 20 20

Type uden tappehane med tappehane uden tappehane med tappehane
Udvendig mål L x B x H [mm] 280 x 170 x 280 350 x 170 x 280 290 x 255 x 390 360 x 255 x 390
Best.-nr. 211-363-JA 207-398-JA 211-364-JA 207-399-JA

Aftapningskabe Profi

 W Aftapningsskabet Profi tilbyder sikkerhed i 
kombination med højeste funktionalitet.

Kunststof-tappehane 3/4” til PE dunk
Best.-nr.

207-202-JA
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2

2

Type UWA-A

Udvendig mål B x D x H [mm] 1000 x 550 x 1950
Bæreevne hylde [kg] 75
Bæreevne udtrækshylde [kg] 120
Opsamlingsvolumen gulvkar [l] 39
Best.-nr. 201-937-JA
Tilbehør

Best.-nr. Småemballagekar af polyethylen (PE) 207-320-JA

Aftapningsskabe

Til sikker og lovlig opbevaring af vandforurenende, ikke-brændbare væsker og 
giftstoffer i arbejdslokaler

 W Korpus og døre af stålplader med lakeret 
overflade af høj kvalitet i blå (RAL 5010)

 W Godkendt bundkar
 W Konstant ventilation vha. udluftningsgitter i 
dørene

 W Som standard: 1 udtrækkeligt bundkar, 1 hylde, 
3 udtrækshylder til 3 x 20 l dunke eller 5 x 10 l 
dunke. Dunke fås som tilbehør

 W Udtræksstop forhindrer, at der bliver trukket 
flere hylder ud på samme tid

 W Monteringssæt til vægmontage følger med ved 
leveringen

 W Dimensioner udtrækshylde: B 890 x D 420 mm

Sikker håndtering af dunkene. Dråberne 
opsamles på sikker vis i det udtrækkelige 
bundkar.

Udtrækshylderne letter placering af 
beholderne.

Passende til aftapningsskab Profi. 10 eller 20 liters 
dunke af PE, med eller uden 3/4“ tappehane.  
Dunkene har en stor åbning, låg med ventil.

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     

Med stor åbning (80 mm)

Dunke af polyethylen (PE), 10 til 20 liter

 W Med udluftningsventil og PE-tætning i låget
 W Til transport, oplagring, aftapning og påfyldning
 W Fremstillet af fødevaregodkendt og kemisk bestandig polyethylen (PE)

https://www.denios.dk/products/211363
https://www.denios.dk/products/207398
https://www.denios.dk/products/211364
https://www.denios.dk/products/207399
https://www.denios.dk/products/207202
https://www.denios.dk/products/201937
https://www.denios.dk/products/207320
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Variant 2 hylder, bundkar 2 hylder, bundkar 2 hylder, bundkar

Udvendig mål B x D x H [mm] 545 x 520 x 1105 810 x 520 x 1105 1055 x 520 x 1105
Indvendig mål B x D x H [mm] 486 x 493 x 990 751 x 493 x 990 996 x 493 x 990
Bæreevne hylde [kg] 50 60 100
Opsamlingsvolumen gulvkar [l] 22 33 33
Dørstop venstre på begge sider på begge sider
Best.-nr. fløjdør 202-549-JA 202-581-JA 202-597-JA
Best.-nr. fløjdør med rude 202-621-JA 202-653-JA 202-669-JA
Tilbehør

Best.-nr. ekstra hylde 202-801-JA 202-802-JA 202-803-JA
Best.-nr. hulpladeindsats til bundkar 202-809-JA 202-810-JA 202-811-JA
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Kemikalieskabe

Kemikalieskab CS 52 med fløjdøre og 
integreret gladsindsats

Kemikalieskab CS 52, med fløjdør

Systema er blevet udviklet for at tilbyde praksisorienterede og professionelle løsninger til de mangfoldige krav ved lagring af farlige 
medier. Systema opretholder orden og sikkerhed ved opbevaring af farlige medier i arbejdslokaler. Produktsortimentet giver mulighed for 
mange forskellige løsninger. Ring til os, hvis du har brug for flere oplysninger.

Kemikalieskabe Systema, 
med foldedøre og hylder

 W Dørløsninger: 
Fløjdøre = hurtig adgang til hele skabet   
Foldedøre = lavt pladsbehov når de står åbne  
Fløjdøre med glasindsats = hurtigt overblik over skabets indhold

 W Kemikalieskabe med én dør (B 545 mm) fås også 
med dørstop til højre.

 W Godkendt bundkar

De kompakte kemikalieskabe fås med 2 hylder og 
godkendt opsamlingskar, billedet viser type CS-102.

 Aktuelle priser på www.denios.dk     

https://www.denios.dk/products/202549
https://www.denios.dk/products/202581
https://www.denios.dk/products/202597
https://www.denios.dk/products/202621
https://www.denios.dk/products/202653
https://www.denios.dk/products/202669
https://www.denios.dk/products/202801
https://www.denios.dk/products/202802
https://www.denios.dk/products/202803
https://www.denios.dk/products/202809
https://www.denios.dk/products/202810
https://www.denios.dk/products/202811
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Variant 3 hylder, bundkar 3 hylder, bundkar 3 hylder, bundkar

Udvendig mål B x D x H [mm] 545 x 520 x 1950 810 x 520 x 1950 1055 x 520 x 1950
Indvendig mål B x D x H [mm] 486 x 493 x 1835 751 x 493 x 1835 996 x 493 x 1835
Bæreevne hylde [kg] 50 60 100
Opsamlingsvolumen gulvkar [l] 22 33 33
Dørstop venstre på begge sider på begge sider
Best.-nr. fløjdør 202-565-JA 202-589-JA 202-605-JA
Best.-nr. fløjdør med rude 202-637-JA 202-661-JA 202-677-JA
Tilbehør

Best.-nr. ekstra hylde 202-801-JA 202-802-JA 202-803-JA
Best.-nr. hulpladeindsats til bundkar 202-809-JA 202-810-JA 202-811-JA
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ALT KOMMER ÉT STED FRA!

Service & vedligeholdelse 
fra producenten,  
tlf. 76 24 40 80

www.denios.dk/service

Kemikalieskabe

Kemikalieskab Systema 
med hylder, Højd 1950 mm

Fløjdøre med glasruder giver et hurtig overblik 
over skabets indhold, type CS-53L.

Kemikalieskab type CS-103 med 3 hylder (kan indstilles i højden i 
trin på 25 mm), bundkar og hulpladeindsats (fås som tilbehør).

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     

Fås i 7 RAL farver

Venligst oplys den ønskede dørfarve ved bestilling.
Kabinet: antracitgrå

Ventilationsanordninger og 
udsugningsventilatorer

se side

146

https://www.denios.dk/products/202565
https://www.denios.dk/products/202589
https://www.denios.dk/products/202605
https://www.denios.dk/products/202637
https://www.denios.dk/products/202661
https://www.denios.dk/products/202677
https://www.denios.dk/products/202801
https://www.denios.dk/products/202802
https://www.denios.dk/products/202803
https://www.denios.dk/products/202809
https://www.denios.dk/products/202810
https://www.denios.dk/products/202811
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Variant 2 udtrækshylder 2 udtrækshylder 2 udtrækshylder 3 udtrækskar 3 udtrækskar 3 udtrækskar

Udvendig mål B x D x H [mm] 545 x 520 x 1105 810 x 520 x 1105 1055 x 520 x 1105 545 x 520 x 1105 810 x 520 x 1105 1055 x 520 x 1105
Indvendig mål B x D x H [mm] 486 x 493 x 990 751 x 493 x 990 996 x 493 x 990 486 x 493 x 990 751 x 493 x 990 996 x 493 x 990
Dørstop venstre på begge sider på begge sider venstre på begge sider på begge sider
Bæreevne udtrækskar [kg] 30 30 30 30 30 30
Opsamlingsvolumen udtrækskar [l] 11 22 33 11 22 33
Best.-nr. fløjdør 208-617-JA 208-644-JA 208-653-JA 208-832-JA 208-852-JA 208-862-JA
Best.-nr. fløjdør med rude 208-669-JA 208-686-JA 208-699-JA 208-707-JA 208-808-JA 208-818-JA
Tilbehør

Best.-nr. ekstra udtrækshylde 210-388-JA 210-389-JA 202-804-JA 210-388-JA 210-389-JA 202-804-JA
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Kemikalieskabe

 W Dørløsninger: 
Fløjdøre = hurtig adgang til hele skabet   
Foldedøre = lavt pladsbehov når de står åbne  
Fløjdøre med glasindsats = hurtigt overblik over skabets indhold

Kemikalieskabe Systema
 W Sikker og lovlig opbevaring af vandforurenende, ikke-brændbare væsker og giftstoffer i arbejdslokaler

 W Udstyret med udtrækshylder (justerbar i højden i trin på 25 mm), med væsketæt opsamlingskar af PP (almengyldig byggetilladelse)
 W Udtrækshylderne til sikker opbevaring af smådunke er nemme at trække ud
 W Kemikalieskabe med én dør (B 545 mm) fås også med dørstop til højre.

Kemikalieskab Systema med udtrækskar, 
højde 1105 mm

Fløjdøre med glasruder giver et hurtigt overblik over 
skabets indhold, type CS 102.

Opbevaring af 
farlige medier på 
små arealer, type 
CS 52

Sorteret og overskuelig opbevaring

 Aktuelle priser på www.denios.dk     

Udtrækskarrene er nemme 
at trække ud.

https://www.denios.dk/products/208617
https://www.denios.dk/products/208644
https://www.denios.dk/products/208653
https://www.denios.dk/products/208832
https://www.denios.dk/products/208852
https://www.denios.dk/products/208862
https://www.denios.dk/products/208669
https://www.denios.dk/products/208686
https://www.denios.dk/products/208699
https://www.denios.dk/products/208707
https://www.denios.dk/products/208808
https://www.denios.dk/products/208818
https://www.denios.dk/products/210388
https://www.denios.dk/products/210389
https://www.denios.dk/products/202804
https://www.denios.dk/products/210388
https://www.denios.dk/products/210389
https://www.denios.dk/products/202804
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Variant 4 udtrækshylder 4 udtrækshylder 4 udtrækshylder 6 udtrækshylder 6 udtrækshylder 6 udtrækshylder

Udvendig mål B x D x H [mm] 545 x 520 x 1950 810 x 520 x 1950 1055 x 520 x 1950 545 x 520 x 1950 810 x 520 x 1950 1055 x 520 x 1950
Indvendig mål B x D x H [mm] 486 x 493 x 1835 751 x 493 x 1835 996 x 493 x 1835 486 x 493 x 1835 751 x 493 x 1835 996 x 493 x 1835
Dørstop venstre på begge sider på begge sider venstre på begge sider på begge sider
Bæreevne udtrækskar [kg] 30 30 30 30 30 30
Opsamlingsvolumen udtrækskar [l] 11 22 33 11 22 33
Best.-nr. fløjdør 208-879-JA 208-896-JA 202-613-JA 209-057-JA 209-075-JA 209-084-JA
Best.-nr. fløjdør med rude 208-905-JA 208-926-JA 202-685-JA 209-025-JA 209-041-JA 209-049-JA
Tilbehør

Best.-nr. ekstra udtrækshylde 210-388-JA 210-389-JA 202-804-JA 210-388-JA 210-389-JA 202-804-JA
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Ventilationsanordninger og 
udsugningsventilatorer

se side
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ALT KOMMER ÉT STED FRA!

Service & vedligeholdelse 
fra producenten,  
tlf. 76 24 40 80

Kemikalieskabe

Kemikalieskab Systema med udtrækskar, 
højde 1950 mm

Antallet og størrelsen af dunkene er de afgørende kriterier til at vælge det rigtige skab 
til farlige medier. Med 4 udtrækskar (type 104) er man fleksibel mht. dunkenes størrelse. 
Separate udtrækskar kan altid eftermonteres.

6 udtrækskar muliggør overskuelig opbevaring af et stort antal 
smådunke.

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     

Fås i 7 RAL farver

Venligst oplys den ønskede dørfarve ved bestilling.
Kabinet: antracitgrå

www.denios.dk/service

https://www.denios.dk/products/208879
https://www.denios.dk/products/208896
https://www.denios.dk/products/202613
https://www.denios.dk/products/209057
https://www.denios.dk/products/209075
https://www.denios.dk/products/209084
https://www.denios.dk/products/208905
https://www.denios.dk/products/208926
https://www.denios.dk/products/202685
https://www.denios.dk/products/209025
https://www.denios.dk/products/209041
https://www.denios.dk/products/209049
https://www.denios.dk/products/210388
https://www.denios.dk/products/210389
https://www.denios.dk/products/202804
https://www.denios.dk/products/210388
https://www.denios.dk/products/210389
https://www.denios.dk/products/202804


1 Syre- og baseskabe af Polyethylen (PE)

112 www.denios.dk/shopAktuelle priser på www.denios.dk

Bestil også
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Type PS 1220-4

Variant 4 karhylder
Udvendig mål B x D x H [mm] 1225 x 640 x 1990
Indvendig mål B x D x H [mm] 1130 x 410 x 1750
Bæreevne niveau [kg] 50
Opsamlingsvolumen gulvkar [l] 75
Vægt [kg] 95
Best.-nr. 281-504-JA

Syre- og baseskabene PolyStore er velegnede til brug på værksteder og i laboratorier, produktioner eller til vedligeholdelse.

Syre- og baseskab PolyStore

 W Til sikker opbevaring af aggressive væsker iht. loven
 W Der må lagres væsker iht. medielisten 40-1.1 fra DIBt (tysk institut for byggeteknik) med en reduktionsfaktor på A2≤1,1 samt væsker som kan 
klassificeres i følgende grupper: 
Vandholdige opløsninger af organiske syrer op til 10% 
Mineralsyrer op til 20% 
Uorganiske baser samt alkaliske, hydrolyserende salte i vandholdige opløsninger (pH>8), undtagen ammoniakopløsninger og oxiderende saltopløsninger 
(f.eks. hypoklorit) 
Opløsninger af uorganiske ikke-oxiderende salte med en ph-værdi mellem 6 og 8

Ventilator til SL-skab PolyStore

 W Suger gasser eller dampe ud af skabet

Diskret og moderne udseende. 
Fløjdøre i lysegrå, kabinet i 
antracitgrå.

Best.-nr. 212-190-JA

Praktisk: skabets bund er samtidig et 
væsketæt opsamlingskar

https://www.denios.dk/products/281504
https://www.denios.dk/products/212190
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Bestil også

INNOVATION
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Type PS 620.-4

Variant 4 karhylder
Udvendig mål B x D x H [mm] 610 x 640 x 1990
Indvendig mål B x D x H [mm] 520 x 410 x 1750
Bæreevne niveau [kg] 50
Opsamlingsvolumen gulvkar [l] 35
Vægt [kg] 55
Best.-nr. 281-505-JA

>> <<

ALT KOMMER ÉT STED FRA!

 

Service & vedligeholdelse 
fra producenten,  
tlf. 76 24 40 80

www.denios.dk/service

Det synlige bundkar giver til enhver tid et overblik over karrets tilstand, 
f.eks. ved en sikkerhedskontrol.  Spildte væsker opdages hurtigt. 

Lækagedetektor SpillGuard®

SpillGuard®
Best.-nr. 271-433-JA

SpillGuard® connect
Best.-nr. 276-016-JA

 

 

 W Skab af modstandsdygtigt kunststof (polyethylen), karhylder af kunststof, hængslerne af 
glasfiberarmeret kunststof

 W Mulighed for at tilslutte en ventilator (til høje skabe, H 1990 mm)
 W Certificeret kvalitet - med almengyldig tysk byggetilladelse Z-40.22-543
 W Anvendelsestemperaturen er -20 op til +40 °C.

se side

346

https://www.denios.dk/products/281505
https://www.denios.dk/products/271433
https://www.denios.dk/products/276016
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Type PS 1820

Variant 1 bundkar, 3 karhylder pr. sektion
Udvendig mål B x D x H [mm] 1805 x 610 x 1990
Indvendig mål B x D x H [mm] 665 x 370 x 1320
Bæreevne opsamlingskar [kg] 20
Opsamlingsvolumen gulvkar [l] 12
Opsamlingsvolumen opsamlingskar [l] 6
Vægt [kg] 130
Best.-nr. 282-648-JA

Syre- og baseskabe PolyStore er velegnede til brug på værksteder og i laboratorier, produktioner eller til vedligeholdelse.

Syre og base skabe PolyStore 

Ventilator til SL-skab PolyStore

 W Suger gasser eller dampe ud af skabet
 W Kabinet af syre- og basebestandig kunststof
 W Beskyttelsestype: CE II 3 G T4
 W Volumenstrøm 0-140 m³/t
 W Total tryk 200-20 Pa
 W Spænding 230 V

 W Strømoptagelse 0,35A
 W Strømforsyningen skal være udstyret med en 
fejlstrømsafbryder (RCD) iht. DIN VDE 0100

 W Lydtrykniveau 35 dB (A), ved 3 meters 
afstand fra ventilationen

 W EP.VE.18610

 W Tilslutning til kundens  
ventilationsledninger, Ø 80 mm

Sortér dine farlige medier overskueligt og sikkert i et skab med skydedøre. De praktiske kar af kunststof forhindrer tilsmudsning i tilfælde af 
uheld. Karrene kan nemt tages ud af skabet og rengøres.

 W Aflåselig og pladsbesparende - 
ingen store åbne døre

 W Optimal adgang vha. store døre 
(aflåselig)

 W Indvendige højder: 
nederste fag: 390 mm 
begge fag i midten: 316 mm 
øverste fag: 295 mm 
indvendig bredde: 699 / 666 mm  
indvendig dybde: 373 mm

 W To adskilte sektioner
 W Med godkendt opsamlingskar

Best.-nr. 212-190-JA

https://www.denios.dk/products/282648
https://www.denios.dk/products/212190
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Type PS 1211.-2 PS 611-1 Mini PS 611.-2

Variant 2 karhylder 2 karhylder 2 karhylder
Udvendig mål B x D x H [mm] 1225 x 640 x 1130 610 x 640 x 600 610 x 640 x 1130
Indvendig mål B x D x H [mm] 1130 x 410 x 895 525 x 415 x 425 520 x 410 x 895
Bæreevne niveau [kg] 50 50 50
Opsamlingsvolumen gulvkar [l] 75 15 35
Vægt [kg] 53 23 33
Best.-nr. 281-509-JA 281-506-JA 281-507-JA
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 W Henstillingsflade karhylde 
ca. 390 mm x 347 mm 

 W Integreret og væsketæt 
bundkar til optagelse af 
spildte væsker

 W Til sikker opbevaring af aggressive væsker iht. loven
 W Der må lagres væsker iht. medielisten 40-1.1 fra DIBt (tysk institut for byggeteknik) med en 
reduktionsfaktor på A2≤1,1 samt væsker som kan klassificeres i følgende grupper: 
Vandholdige opløsninger af organiske syrer op til 10% 
Mineralsyrer op til 20% 
Uorganiske baser samt alkaliske, hydrolyserende salte i vandholdige opløsninger (pH>8), 
undtagen ammoniakopløsninger og oxiderende saltopløsninger (f.eks. hypoklorit) 
Opløsninger af uorganiske ikke-oxiderende salte med en ph-værdi mellem 6 og 8

 W Skab af modstandsdygtigt kunststof (polyethylen), karhylder af kunststof, hængslerne af 
glasfiberarmeret kunststof

 W Mulighed for at tilslutte en ventilator (til høje skabe, H 1990 mm)
 W Certificeret kvalitet - med almengyldig tysk byggetilladelse Z-40.22-543
 W Anvendelsestemperaturen er -20 op til +40 °C.

1

1

2

2

3

3
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Service & vedligeholdelse 
fra producenten,  
tlf. 76 24 40 80

www.denios.dk/service

https://www.denios.dk/products/281509
https://www.denios.dk/products/281506
https://www.denios.dk/products/281507
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Type SL 62 SL 602 SL 112 SL 114 SL 1404 SL 1104

Variant 2 udtrækshylder 2 udtrækshylder 2 udtrækshylder 4 udtrækshylder 4 udtrækshylder 4 udtrækshylder
Udvendig mål B x D x H [mm] 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
Dørversion 1-fløjet 1-fløjet 2-fløjet 2-fløjet 2-fløjet 2-fløjet
Opsamlingsvolumen udtrækskar [l] 11 11 11 11 11 11
Bæreevne udtrækskar [kg] 25 25 25 25 25 25
Vægt [kg] 46 58 64 74 112 90
Best.-nr. Dørstop: venstre 158-061-JA – – – – –
Best.-nr. Dørstop: højre 158-064-JA 235-880-JA – – – –
Best.-nr. Dørstop: på begge sider – – 136-862-JA 136-864-JA 235-878-JA 235-879-JA
Tilbehør

Best.-nr. Sokkel, højde 30 mm – – 133-467-JA 133-467-JA – 133-467-JA
Best.-nr. sokkel, højde 30 mm 158-071-JA 158-071-JA – – 133-471-JA –
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NYHED

Syre- og baseskabe af Polyethylen (PE)

Syre- og baseskab SL 112 med 1 udtræk 
pr. sektion (sokkel som tilbehør), 
Best.-nr. 136-862-JA 

Syre- og baseskab SL 114 med 2 udtræk 
pr. sektion (sokkel som tilbehør), 
Best.-nr. 136-864-JA 

Syre- og baseskab SL 62 med 2 udtræk 
(sokkel som tilbehør),  
Best.-nr. 158-061-JA 

SL - skabshøjde 600 eller 800 mm

Type SL

 W Til opbevaring af aggressive, ikke-antændelige, farlige medier i arbejdslokaler
 W Udtageligt opsamlingskar af kunststof

Syrer og baser opbevares adskilt fra hinanden

 W Underskab af melaminharpiks-belagte specialplader
 W Aflåselige døre med cylinderlås, lås med rød-grøn markering
 W Jævn ventilation af kamrene vha. udluftningsstuds (NW 75) på skabets bagside

Højde 600 mm Højde 800 mm

 W Til opbevaring 
af store 
enheder (2,5 l)

4 udtræk og ekstra plads til placering af 
materialer til højre, SL 1404

Praktisk højde på 800 mm, SL 602

SL 1104 med kompakte dimensioner - 800 mm 
høj for god adgang til smådunkene

 Aktuelle priser på www.denios.dk     
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https://www.denios.dk/products/158061
https://www.denios.dk/products/158064
https://www.denios.dk/products/235880
https://www.denios.dk/products/136862
https://www.denios.dk/products/136864
https://www.denios.dk/products/235878
https://www.denios.dk/products/235879
https://www.denios.dk/products/133467
https://www.denios.dk/products/133467
https://www.denios.dk/products/133467
https://www.denios.dk/products/158071
https://www.denios.dk/products/158071
https://www.denios.dk/products/133471
https://www.denios.dk/products/136862
https://www.denios.dk/products/136864
https://www.denios.dk/products/158061
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Type SL 604 SL 606 SL 1208 SL 1212

Variant 4 udtrækshylder 6 udtrækshylder 8 udtrækshylder 12 udtrækshylder
Udvendig mål B x D x H [mm] 597 x 603 x 1965 597 x 603 x 1965 1197 x 603 x 1965 1197 x 603 x 1965
Dørversion 1-fløjet 1-fløjet 2-fløjet 2-fløjet
Opsamlingsvolumen udtrækskar [l] 11 11 11 11
Bæreevne udtrækskar [kg] 25 25 25 25
Vægt [kg] 156 166 255 275
Best.-nr. Dørstop: venstre 117-052-JA 117-054-JA – –
Best.-nr. Dørstop: højre 117-053-JA 117-055-JA – –
Best.-nr. Dørstop: på begge sider – – 158-058-JA 158-059-JA
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Syre- og baseskabe af Polyethylen (PE)

SL - skabshøjde 1970 mm
 W Korpus af pulverlakerede stålplader, RAL 7035 (lysegrå)
 W Låsemekanisme monteret udenfor lagerrummet
 W Jævn ventilation af kamrene vha. udluftningsstuds (NW 75)
 W Korrosionsbestandig metalfri udluftningskanal
 W Låselig med profilcylinder (kan indgå i et låsesystem)
 W Integrerede justeringsskruer til nem kompensation af ujævnheder i gulvet

Syre- og baseskab SL 606  - 
inkl. 6 udtrækshylder

Syre- og baseskab type SL 1208 / 1212,  
med 8 hhv. 12 udtræk.

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     

>> <<

ALT KOMMER ÉT STED FRA!

Service & vedligeholdelse 
fra producenten,  
tlf. 76 24 40 80

www.denios.dk/service

https://www.denios.dk/products/117052
https://www.denios.dk/products/117054
https://www.denios.dk/products/117053
https://www.denios.dk/products/117055
https://www.denios.dk/products/158058
https://www.denios.dk/products/158059
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 W Korpus af pulverlakerede stålplader, RAL 7035 (lysegrå)
 W Låsemekanisme monteret uden for lagerrummet
 W Korrosionsbestandig, metalfri udluftningskanal
 W Aflåselig med profilcylinder (kan indgå i et låsesystem)

Variant 3 udtrækshylder, 1 fag til flussyre 4 udtrækshylder, 1 fag til flussyre 5 udtrækshylder, 1 fag til flussyre

Udvendig mål B x D x H [mm] 597 x 603 x 1965 597 x 603 x 1965 597 x 603 x 1965
Dørversion 1-fløjet 1-fløjet 1-fløjet
Bæreevne udtrækskar [kg] 25 25 25
Opsamlingsvolumen udtrækskar [l] 11 11 11
Vægt [kg] 158 163 168
Best.-nr. Dørstop: venstre 266-878-JA 266-879-JA 266-880-JA
Best.-nr. Dørstop: højre 266-881-JA 266-882-JA 266-883-JA
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Syre- og baseskab SL-Plus, med fag til flussyre

 W Syrer og baser opbevares adskilt fra hinanden
 W Til opbevaring af aggressive, ikke-antændelige, farlige medier i arbejdslokaler
 W Udtageligt opsamlingskar af kunststof

Syre- og baseskabe til opbevaring af aggressive, ikke-antændelige, farlige medier i arbejdslokaler inkl. separat fag til flussyre. Flussyre skal 
altid opbevares i et separat og aflåst fag. Syrer og baser skal i arbejdsrum altid opbevares i et egnet skab.

Flussyre-faget er udstyret med et 
ekstra piktogram, akut toksicitet

https://www.denios.dk/products/266878
https://www.denios.dk/products/266879
https://www.denios.dk/products/266880
https://www.denios.dk/products/266881
https://www.denios.dk/products/266882
https://www.denios.dk/products/266883
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Variant 8 udtrækshylder, 1 fag til flussyre 9 udtrækshylder, 1 fag til flussyre 10 udtrækshylder, 1 fag til flussyre

Udvendig mål B x D x H [mm] 1197 x 603 x 1965 1197 x 603 x 1965 1197 x 603 x 1965
Dørversion 2-fløjet 2-fløjet 2-fløjet
Bæreevne udtrækskar [kg] 25 25 25
Opsamlingsvolumen udtrækskar [l] 11 11 11
Vægt [kg] 265 270 280
Best.-nr. Dørstop: på begge sider 266-884-JA 266-885-JA 266-886-JA
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Service & vedligeholdelse 
fra producenten,  
tlf. 76 24 40 80

www.denios.dk/service

Overskuelig, adskilt opbevaring af farlige medier

 W Ekstra fag med integreret opsamlingskar af polypropylen
 W Sikker opbevaring af flussyre, 1 liters dunke kan tages 
oprejst ud af faget

 W Faget kan låses separat, inkl. lås med rød-grøn 
markering og afmærkning

 W Teknisk udluftning af faget via skabets udsugning

Udtrækshylder inkl. DIBt-godkendte 
opsamlingskar

https://www.denios.dk/products/266884
https://www.denios.dk/products/266885
https://www.denios.dk/products/266886
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Den nye EN 14470-1 (Brandsikre skabe til brændbare væsker)

Guides

Artikler

FAQs

Interviews

Tjeklister

Videoer

Whitepapers

og meget mere!

DENIOS Knowhow
Alt, hvad du skal vide om EN 14470-1.

Brandsikre skabe til farlige medier bør udstyres med teknisk ventilation.  
I så fald kan der principielt ses bort fra Ex-zone inddelingen i og omkring skabet.

DENIOS MILJØGUIDE

www.denios.dk/nyhedsbrev

I DENIOS miljøguide finder du alle de vigtigste love, forskrifter og viden 
om sikker opbevaring af farlige medier og arbejdssikkerhed. 
På den måde er vores kunder altid godt informeret. Få eksklusiv adgang 
til miljøguiden ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev:

Det væsentlige

Gyldighedsområde også til

Klassificeringer udvidet 
fra to til fire klasser 
(målte tid indtil temperaturen 
stiger til 180 °C i min.)

Bygningskrav

Testbetingelser 

Beskyttelsesmålene

Oplysninger, der skal medfølge

EN 14470-1

Fritstående skabe, skabe fastgjort til væggen 

 3 90 minutter 
 3 60 minutter 
 3 30 minutter 
 3 15 minutter 

Skabets side- og bagvæg skal have samme tykkelse og sammenlignelig konstruktion

Ved brandtesten står skabet frit i lokalet, rykket 100 mm ud fra brandmuren.  
Skabets brandmodstandsdygtighed undersøges ved en typetest.  
Målændringer uden fornyet brandtest er begrænset til dimensionsformindskelse.  

Tilstækkelig beskyttelse i tilfælde af brand af reddere og brandfolk, så de kan trænge ind i  
arbejdslokalet, før der opstår unkontrollerbar brand i de oplagrede stoffer. 

Bortset fra visse bagatelagtige ændringer skal der ved levering af et sikkerhedsskab medfølge  
en overensstemmelseserklæring fra producenten eller en prøvningsinstitution.

http://www.denios.dk/knowhow
http://www.denios.dk/nyhedsbrev


Inddeling i zoner

Definition af zoner til undgåelse af 
tændkilder

Definition af zoner til undgåelse af 
tændkilder

Ingen zone

Zone 2 inde i skabet
Ingen zone omkring skabet

Zone 1 inde i skabet
Zone 2 omkring
skabet

0,
5 m

2,5 m

Zoneindelingen i og omkring skabene afhænger af forskellige faktorer.

Zoneinddeling 
A) den nedre eksplosionsgrænse overskrides ikke, da den brændbare væskes flammepunkt ligger 
tilstrækkeligt højt over lagertemperaturen eller
B) flammepunktet ligger ikke tilstrækkeligt højt over lagertemperaturen 

Skab til farlige medier med teknisk ventilation

Skab til farlige medier med teknisk ventilation anvendes her, og følgende betingelser overholdes:
 W Tætlukkede beholdere, regelmæssig kontrol for at sikre tætheden
 W Beholderne åbnes ikke (ingen påfyldning eller aftapning, ingen prøvetagning)
 W Placering af beholderne uden stænk af brandbare væsker

Sikkerhedsforanstaltninger iht.

Sikkerhedsforanstaltninger iht. Bekendtgørelsen om tekniske forskrifter for brandfarlige væsker, ATEX-
direktivet

C) Skab til farlige medier med teknisk ventilation

Skab til farlige medier med teknisk ventilation anvendes her, og betingelserne for zoneindeling 1 (B) 
overholdes ikke på alle punkter, beholderne er dog tætlukkede 
eller

D) Skab til farlige medier med naturlig ventilation

Skab til farlige medier med teknisk ventilation anvendes her, og følgende betingelser overholdes:
 W Tætlukkede beholdere, regelmæssig kontrol for at sikre tætheden
 W Beholderne åbnes ikke (ingen påfyldning eller aftapning, ingen prøvetagning)
 W Placering af beholderne uden stænk af brandbare væsker 

Sikkerhedsforanstaltninger iht.

Sikkerhedsforanstaltninger iht. Bekendtgørelsen om tekniske forskrifter for brandfarlige væsker, ATEX-
direktivet

Her ligger flammepunktet ikke tilstrækkeligt højt over lagertemperaturen

E) Skab til farlige medier med naturlig ventilation

Betingelserne for zoneinddeling 2 (D) overholdes ikke på aller punkter, beholderne er dog tætlukkede

Sikkerhedsforanstaltninger iht.

Sikkerhedsforanstaltninger iht. Bekendtgørelsen om tekniske forskrifter for brandfarlige væsker, ATEX-
direktivet

Her ligger flammepunktet ikke tilstrækkeligt højt over lagertemperaturen

Definition af zoner til undgåelse af tændkilder
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Type CS-30-T CS-30

Variant 3 udtrækskar 2 hylder, 1 bundkar
Udvendig mål B x D x H [mm] 1055 x 520 x 1950 1055 x 520 x 1950
Bæreevne hylde [kg] – 100
Bæreevne udtrækskar [kg] 30 –
Opsamlingsvolumen udtrækskar [l] 34 –
Opsamlingsvolumen gulvkar [l] – 33
Best.-nr. 219-292-JA 219-293-JA
Tilbehør

Best.-nr. ekstra hylde – 202-803-JA
Best.-nr. hulpladeindsats til bundkar – 202-811-JA
Best.-nr. ekstra udtrækshylde 202-804-JA –
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Kemikalieskabe med boks til farlige medier

 W Det er ikke nødvendigt at have et separat skab til opbevaring af 
antændelige væsker

 W Sikkerhedsboks med opsamlingskar, selvlukkende døre og 
udsugningstilslutning (NW 75)

 W Kabinet af stål, robust lakering af høj kvalitet
 W Integrerede justeringsskruer - nem positionering af skabet ved 
ujævnheder i gulvet

 W Naturlig ventilation vha. udluftningsåbninger i bunden
 W Små mængder antændelige væsker (lakdåser, lakstifter, spraydåser 
etc.) kan lagres i EI30 sikkerhedsboksen sikkert og i henhold til loven

 W Fløjdøre med cylinderlås

Inkl. sikkerhedsboks til farlige medier type 30 iht. EN 14470, til opbevaring af antændelige væsker (H224 - H226) i enkeltvæggede 
skabe af stål

Små mængder antændelige væsker kan opbevares i EI30 sikkerhedsboksen. 
Kemikalieskabet Systema-Plus type CS-30 er dermed velegnet til opbevaring af 
både antændelige og vandforurenende væsker.

 Aktuelle priser på www.denios.dk     

Kemikalieskabet Systema-Plus CS-30-T med udtrækskar er komfortabel og 
brugervenlig.

Kemikalieskab Systema-Plus, med type 30 sikkerhedsboks til farlige medier

Fås i 7 RAL farver

Venligst oplys den ønskede dørfarve 
ved bestilling.
Kabinet: antracitgrå

https://www.denios.dk/products/219292
https://www.denios.dk/products/219293
https://www.denios.dk/products/202803
https://www.denios.dk/products/202811
https://www.denios.dk/products/202804
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Type PSM 19 P UWS 19 P

Variant 2 opsamlingskar, 1 bundkar,  ifølge Stawa-R 2 opsamlingskar, 1 bundkar,  ifølge Stawa-R
Udførelse døre med udluftningsåbninger døre uden udluftningsåbninger
Udvendig mål B x D x H [mm] 950 x 500 x 1950 950 x 500 x 1950
Bæreevne opsamlingskar [kg] 50 50
Farve kabinet grøn blå
Farve døre grøn rød
Best.-nr. 165-279-JA 165-277-JA
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Kemikalieskabe med boks til farlige medier

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     

Ideel til opbevaring af små mængder 
antændelige farlige medier

Inkl. sikkerhedsboks til farlige medier type 30 iht. EN 14470-1, til opbevaring af 
antændelige væsker (H224 - H226) i enkeltvæggede skabe af stål iht. loven

Kemikalieskab med type 30 sikkerhedsboks til farlige medier

 W Det er ikke nødvendigt at have et separat skab til opbevaring af antændelige væsker
 W Sikkerhedsboks med opsamlingskar (5 liter), selvlukkende døre og udsugningstilslutning (NW 75)
 W Små mængder antændelige væsker (lakdåser, lakstifter, spraydåser etc.) kan lagres i EI30 
sikkerhedsboksen sikkert og i henhold til loven

 W Kemikalieskab med 2 karhylder og et godkendt, væsketæt bundkar (galvaniseret stål)
 W Stabil pulverlakeret stålkonstruktion

Detalje: Luftriller i bunden af skabet.

>> <<

ALT KOMMER ÉT STED FRA!

Service & vedligeholdelse 
fra producenten,  
tlf. 76 24 40 80

www.denios.dk/service

https://www.denios.dk/products/165279
https://www.denios.dk/products/165277
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Ifølge Bekendtgørelse om tekniske forskrifter for gasser skal et lagerafsnit med brandfarlige og brandnærende gasser adskille sig fra 
andre lokaliteter med mindst en bygningsdel klasse EI60. Er denne afsnit større end 100 m², må der opstilles ét skab pr. 100 m².
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Type 30-63 30-93 30-123

Variant 3 hylder, bundkar med hulpladeafdækning 3 hylder, bundkar med hulpladeafdækning 3 hylder, bundkar med hulpladeafdækning
Udvendig mål B x D x H [mm] 564 x 620 x 1947 864 x 620 x 1947 1164 x 620 x 1947
Indvendig mål B x D x H [mm] 450 x 519 x 1626 750 x 519 x 1626 1050 x 519 x 1626
Bæreevne hylde [kg] 75 75 75
Opsamlingsvolumen gulvkar [l] 22 23 33
Vægt [kg] 180 235 280
Best.-nr. Dørstop: venstre 218-311-JA 218-327-JA –
Best.-nr. Dørstop: højre 218-319-JA 218-335-JA –
Best.-nr. Dørstop: på begge sider – – 218-343-JA
Tilbehør

Best.-nr. ekstra hylde 116-987-JA 133-979-JA 116-975-JA
Best.-nr. sokkelafdækning 219-570-JA 219-572-JA 219-573-JA
Best.-nr. indlægskar af kunststof 133-976-JA 133-978-JA 116-939-JA

La
gr

in
g 

af
 fa

rli
ge

 m
ed

ie
r

Brandsikre skabe til farlige medier

Til sikker opbevaring af antændelige væsker med 30 minutters brandbeskyttelse 
iht. EN 14470-1

Sikker transport vha. soklen. Skab til farlige medier Basis-Line, type 30-123, korpus antracit (RAL 7016), 
døre i grå (RAL 7035), udsugningsanordning som tilbehør.

 Aktuelle priser på www.denios.dk     

Brandsikre skabe til farlige medier Basis-Line, med 30 minutters brandbeskyttelse, 
hylde og bundkar

 W Dørene kan fastgøres i enhver position, i tilfælde af brand lukker dørene automatisk
 W Integreret sokkel med frihøjde til nem flytning (front til afdækning fås som tilbehør)
 W Udluftningstilslutning (NW 75) øverst på skabet

https://www.denios.dk/products/218311
https://www.denios.dk/products/218327
https://www.denios.dk/products/218319
https://www.denios.dk/products/218335
https://www.denios.dk/products/218343
https://www.denios.dk/products/116987
https://www.denios.dk/products/133979
https://www.denios.dk/products/116975
https://www.denios.dk/products/219570
https://www.denios.dk/products/219572
https://www.denios.dk/products/219573
https://www.denios.dk/products/133976
https://www.denios.dk/products/133978
https://www.denios.dk/products/116939
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Type 30-64 30-66 30-124 30-126

Variant 4 udtrækskar 6 udtrækskar 4 udtrækskar 6 udtrækskar
Udvendig mål B x D x H [mm] 564 x 620 x 1947 564 x 620 x 1947 1164 x 620 x 1947 1164 x 620 x 1947
Indvendig mål B x D x H [mm] 450 x 519 x 1626 450 x 519 x 1626 1050 x 519 x 1626 1050 x 519 x 1626
Bæreevne udtrækskar [kg] 25 25 60 60
Opsamlingsvolumen udtrækskar [l] 4 4 30 30
Opsamlingsvolumen gulvkar [l] 11 11 33 33
Vægt [kg] 190 204 311 343
Best.-nr. Dørstop: venstre 218-351-JA 218-391-JA – –
Best.-nr. Dørstop: højre 218-359-JA 218-399-JA – –
Best.-nr. Dørstop: på begge sider – – 218-383-JA 218-423-JA
Tilbehør

Best.-nr. indlægskar af kunststof 148-590-JA 148-590-JA 148-583-JA 148-583-JA
Best.-nr. sokkelafdækning 219-570-JA 219-570-JA 219-573-JA 219-573-JA

Det brandsikre skab leveres inkl. sokkel 
til transport med gaffeltruck. Soklen 
kan skjules ved hjælp af en sokkelaf-
dækning.
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Bestil også

Ventilationsanordninger og 
udsugningsventilatorer
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Fås i 7 RAL farver

Venligst oplys den ønskede dørfarve 
ved bestilling.
Kabinet: antracitgrå

Brandsikre skabe til farlige medier

Til sikker opbevaring af antændelige væsker med 30 minutters brandbeskyttelse iht. 
EN 14470-1
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Skab til farlige medier Basis-Line 30-66, 
med 6 udtrækskar og 1 bundkar

Udtrækskar muliggør sikker og overskuelig opbevaring. 
Bundkarret opsamler spildte væsker.

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     

Brandsikre skabe til farlige medier Basis-Line,  
med 30 minutters brandbeskyttelse, udtræks- og bundkar

 W Godkendt bundkar >> <<

ALT KOMMER ÉT STED FRA!

Service & vedligeholdelse 
fra producenten,  
tlf. 76 24 40 80

www.denios.dk/service

https://www.denios.dk/products/218351
https://www.denios.dk/products/218391
https://www.denios.dk/products/218359
https://www.denios.dk/products/218399
https://www.denios.dk/products/218383
https://www.denios.dk/products/218423
https://www.denios.dk/products/148590
https://www.denios.dk/products/148590
https://www.denios.dk/products/148583
https://www.denios.dk/products/148583
https://www.denios.dk/products/219570
https://www.denios.dk/products/219570
https://www.denios.dk/products/219573
https://www.denios.dk/products/219573


Type GA-900-4 GA-900-6 GA-1200-4 GA-1200-6

Variant 4 udtrækskar 6 udtrækskar 4 udtrækskar 6 udtrækskar
Udvendig mål B x D x H [mm] 896 x 616 x 1968 896 x 616 x 1968 1196 x 616 x 1968 1196 x 616 x 1968
Indvendig mål B x D x H [mm] 750 x 524 x 1742 750 x 524 x 1742 1050 x 524 x 1742 1050 x 524 x 1742
Bæreevne udtrækskar [kg] 60 60 60 60
Opsamlingsvolumen udtrækskar [l] 19 19 30 30
Opsamlingsvolumen gulvkar [l] 22 22 33 33
Vægt [kg] 391 418 473 505
Best.-nr. signalgul (RAL 1004) 218-431-JA 218-433-JA 218-435-JA 218-437-JA
Best.-nr. lysegrå (RAL 7035) 218-432-JA 218-434-JA 218-436-JA 218-438-JA
Tilbehør

Best.-nr. indlægskar af kunststof – – 148-583-JA 148-583-JA
Best.-nr. transportsokkel 195-611-JA 195-611-JA 165-319-JA 165-319-JA
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Brandsikre skabe til farlige medier

Brandsikre skabe til farlige medier Edition-G, med udtrækskar

Ved lagring af farlige medier er det vigtigt at kende antallet og størrelsen af dunkene. 
Med 4 udtrækskar er der plads til, at dunkenes størrelser kan variere ...

... mens 6 udtrækskar er velegnede til mindre beholdere.

 Aktuelle priser på www.denios.dk     

Godkendt bundkar

 W Til sikker opbevaring af antændelige væsker med 90 minutters brandbeskyttelse iht. EN 14470-1
 W Indvendige flader belagt med kemisk bestandig, slag- og ridsefast kunststof, som er nemt at rengøre
 W Med bundkar, skabe med udtrækskar er inkl. et ekstra bundkar

126

https://www.denios.dk/products/218431
https://www.denios.dk/products/218433
https://www.denios.dk/products/218435
https://www.denios.dk/products/218437
https://www.denios.dk/products/218432
https://www.denios.dk/products/218434
https://www.denios.dk/products/218436
https://www.denios.dk/products/218438
https://www.denios.dk/products/148583
https://www.denios.dk/products/148583
https://www.denios.dk/products/195611
https://www.denios.dk/products/195611
https://www.denios.dk/products/165319
https://www.denios.dk/products/165319
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Type G-901 G-1201

Variant 3 hylder, bundkar med hulpladeafdækning 3 hylder, bundkar med hulpladeafdækning
Udvendig mål B x D x H [mm] 896 x 616 x 1968 1196 x 616 x 1968
Indvendig mål B x D x H [mm] 750 x 524 x 1742 1050 x 524 x 1742
Bæreevne hylde [kg] 75 75
Opsamlingsvolumen gulvkar [l] 23 33
Vægt [kg] 357 435
Best.-nr. signalgul (RAL 1004) 148-564-JA 116-979-JA
Best.-nr. lysegrå (RAL 7035) 133-980-JA 116-981-JA
Tilbehør

Best.-nr. ekstra hylde 133-979-JA 116-975-JA
Best.-nr. transportsokkel 195-611-JA 165-319-JA
Best.-nr. indlægskar af kunststof 133-978-JA 116-939-JA
Best.-nr. dørholderanlæg 116-977-JA 116-977-JA

La
gr

in
g 

af
 fa

rli
ge

 m
ed

ie
r

Til sikker opbevaring af antændelige væsker med 30 minutters brandbeskyttelse 
iht. EN 14470-1

>> <<

ALT KOMMER ÉT STED FRA!

Service & vedligeholdelse 
fra producenten,  
tlf. 76 24 40 80

www.denios.dk/service

Brandsikre skabe til farlige medier

Brandsikre skabe til farlige medier Edition-G, 
med hylder

 W Dørene lukker automatisk i tilfælde af brand
 W Udstyret med ventilationstilslutning (DN 75) i skabets loft
 W Beskyttet mod uautoriseret adgang

Udvalgte versioner 
kan leveres i løbet 
af kort tid - kontakt 
os venligst.

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     

Godkendt bundkar

127

https://www.denios.dk/products/148564
https://www.denios.dk/products/116979
https://www.denios.dk/products/133980
https://www.denios.dk/products/116981
https://www.denios.dk/products/133979
https://www.denios.dk/products/116975
https://www.denios.dk/products/195611
https://www.denios.dk/products/165319
https://www.denios.dk/products/133978
https://www.denios.dk/products/116939
https://www.denios.dk/products/116977
https://www.denios.dk/products/116977


Venstre side Højre side

Sammenlagring af farlige medier:  
Forbuddet for sammenlagring af farlige 
medier gælder først ved opbevaring af 
større mængder, hvilket som regel ikke 
bliver opnået ved skabsopbevaring. 
Yderligere detaljer findes i Beredskabs-
styrelsens Vejledning om brandfarlige og 
brændbare væsker.

128

1

www.denios.dk/shop

Type 600-22 600-32A 1200-33 1200-63A

Hvor i skabet top / bund top / bund venstre/højre venstre/højre

Variant
2 hylder /  

2 karhylder,  
hver 1 bundkar

3 udtrækskar /  
2 karhylder,  

1 bundkar

3 hylder /  
3 karhylder,  

hver 1 bundkar

6 udtrækskar /  
3 karhylder,  

1 bundkar til højre
Udvendig mål B x D x H [mm] 596 x 616 x 1968 596 x 616 x 1968 1196 x 616 x 1968 1196 x 616 x 1968
Indvendig mål B x D x H [mm] 450 x 524 x 1742 450 x 524 x 1742 1050 x 524 x 1742 1050 x 524 x 1742
Bæreevne hylde [kg] 75 75 75 75
Bæreevne udtrækskar [kg] – 25 – 25
Opsamlingsvolumen udtrækskar [l] – 5 – 5
Opsamlingsvolumen gulvkar [l] 22 11 22 11
Vægt [kg] 291 301 474 502
Best.-nr. signalgul (RAL 1004) 224-700-JA 224-702-JA 224-696-JA 224-698-JA
Best.-nr. lysegrå (RAL 7035) 224-701-JA 224-703-JA 224-697-JA 224-699-JA
Tilbehør

Best.-nr. transportsokkel – – 165-319-JA 165-319-JA
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Brandsikre skabe til farlige medier

Brandsikre skabe til farlige medier, Kombi, Edition-G, 
1200-63A, Best.-nr. 224-699-JA 

Brandsikre skabe til farlige medier, 
Kombi, Edition-G, 1200-33.

Med denne variant kan vi tilbyde muligheden for at opbevare medier fra forskellige fareklasser i ét skab - baseret på konceptet 
bag vores afprøvede skabe til farlige medier.

 W Udstyret med ventilationstilslutning (DN 75) i skabets loft
 W Brandmodstandsdygtig i 90 minutter (i henhold til EN 14470-1)
 W Høj fleksibilitet vha. indvendigt udstyr der kan kombineres: højdejusterbare hylder, udtrækskar eller metalfrie karhylder
 W Meget robust: sikkerhedselementer er beskyttet mod korrosion og monteret udenfor lagerrummet
 W Metalfrie karhylder (til opbevaring af mindre mængder antændelige, lettere aggressive medier)
 W Integrerede justeringsskruer til nem kompensation for ujævnheder i gulvet
 W Inkl. dørholderanlæg, dørene kan låses vha. en profilcylinder (kan indgå i et låsesystem)

Adskilt opbevaring vha. massive 
skillevægge

Venstre side af skabet med 3 hylder, 
1 bundkar inkl. hulpladeindsats, 
højre side af skabet med 3 metalfrie 
karhylder og metalfrit bundkar.

Venstre side af skabet med 6 udtrækskar, højre side af 
skabet med 3 metalfrie karhylder og metalfrit bundkar.

 Aktuelle priser på www.denios.dk     

Faresymbolerne viser, hvilke væsker der må lageres 
på hver side.

https://www.denios.dk/products/224700
https://www.denios.dk/products/224702
https://www.denios.dk/products/224696
https://www.denios.dk/products/224698
https://www.denios.dk/products/224701
https://www.denios.dk/products/224703
https://www.denios.dk/products/224697
https://www.denios.dk/products/224699
https://www.denios.dk/products/165319
https://www.denios.dk/products/165319
https://www.denios.dk/products/224699
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Type GF-1201 GF-1201-4 GF-1201-6

Variant 3 hylder, bundkar med hulpladeafdækning 4 udtrækskar 6 udtrækskar
Udvendig mål B x D x H [mm] 1196 x 616 x 1968 1196 x 616 x 1968 1196 x 616 x 1968
Indvendig mål B x D x H [mm] 1050 x 524 x 1742 1050 x 524 x 1742 1050 x 524 x 1742
Bæreevne hylde [kg] 75 – –
Bæreevne udtrækskar [kg] – 60 60
Opsamlingsvolumen gulvkar [l] 33 33 33
Opsamlingsvolumen udtrækskar [l] – 30 30
Vægt [kg] 448 486 518
Best.-nr. signalgul (RAL 1004) 119-283-JA 119-279-JA 119-282-JA
Best.-nr. lysegrå (RAL 7035) 119-284-JA 119-278-JA 119-289-JA
Tilbehør

Best.-nr. transportsokkel 165-319-JA 165-319-JA 165-319-JA
Best.-nr. ekstra hylde 116-975-JA – –
Best.-nr. indlægskar af kunststof 116-939-JA 148-583-JA 148-583-JA
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Bestil også

>> <<

ALT KOMMER ÉT STED FRA!

Service & vedligeholdelse 
fra producenten,  
tlf. 76 24 40 80

www.denios.dk/service

Brandsikre skabe til farlige medier

Brandsikkert skab Edition GF-1201 med 
foldedøre, gul, med 3 hylder, bundkar 
og hulpladeafdækning, dørholderanlæg, 
Best.-nr. 119-283-JA

 W Inkl. ONE-TOUCH-udstyr - komfortabel og nem åbning af skabet, med minimal indsats
 W Dørene lukker automatisk i tilfælde af brand
 W Dørene lukker automatisk efter 60 sekunder
 W Med ét håndtag åbnes to døre, dørholderanlæg som standard
 W Udstyret med ventilationstilslutning (DN 75) i skabets loft
 W Letkørende udtrækskar, som kan fastgøres

Brandsikre skabe til farlige medier Edition-G, 
ONE TOUCH, med foldedøre
Til sikker opbevaring af antændelige væsker med 90 minutters brandbeskyttelse 
iht. EN 14470-1

 W Godkendt bundkar

Aflåselig opbevaringsboks 
til skabe til farlige medier

(opsats til recirkulationsluftfilter og aflåselig lagerboks ekstraudstyr)

Bundkarret opsamler spildte væsker.

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     

Best.-nr. 116-982-JA

https://www.denios.dk/products/119283
https://www.denios.dk/products/119279
https://www.denios.dk/products/119282
https://www.denios.dk/products/119284
https://www.denios.dk/products/119278
https://www.denios.dk/products/119289
https://www.denios.dk/products/165319
https://www.denios.dk/products/165319
https://www.denios.dk/products/165319
https://www.denios.dk/products/116975
https://www.denios.dk/products/116939
https://www.denios.dk/products/148583
https://www.denios.dk/products/148583
https://www.denios.dk/products/119283
https://www.denios.dk/products/116982
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Type G-600-F G-600-2-F G-1200-F G-1200-2-F

Variant 1 hylde, bundkar med 
hulpladeafdækning 2 udtrækskar 1 hylde, bundkar med 

hulpladeafdækning 2 udtrækskar

Udvendig mål B x D x H [mm] 596 x 616 x 1298 596 x 616 x 1298 1196 x 616 x 1298 1196 x 616 x 1298
Indvendig mål B x D x H [mm] 450 x 524 x 1072 450 x 524 x 1072 1050 x 524 x 1072 1050 x 524 x 1072
Bæreevne hylde [kg] 75 – 75 –
Bæreevne udtrækskar [kg] – 25 – 60
Opsamlingsvolumen gulvkar [l] 22 11 33 33
Vægt [kg] 190 197 293 333
Best.-nr. signalgul (RAL 1004) dørstop til venstre 122-884-JA 218-455-JA – –
Best.-nr. signalgul (RAL 1004) dørstop til højre 208-518-JA 218-457-JA – –
Best.-nr. lysegrå (RAL 7035) dørstop til venstre 208-515-JA 218-459-JA – –
Best.-nr. lysegrå (RAL 7035) dørstop til højre 208-519-JA 218-461-JA – –
Best.-nr. signalgul (RAL 1004) – – 117-033-JA 218-467-JA
Best.-nr. lysegrå (RAL 7035) – – 208-513-JA 218-469-JA
Tilbehør

Best.-nr. ekstra hylde 116-987-JA – 116-975-JA –
Best.-nr. dørholderanlæg 116-988-JA – 116-977-JA –
Best.-nr. indlægskar af kunststof 133-976-JA 148-590-JA 116-939-JA 148-583-JA
Best.-nr. transportsokkel – – 165-319-JA 165-319-JA

Brandsikre skabe til farlige medier

Brandsikre skabe til farlige medier Edition-G
 W Til sikker opbevaring af antændelige væsker med 90 minutters brandbeskyttelse iht. EN 14470-1
 W Udstyret med ventilationstilslutning (DN 75) i skabets loft
 W Justeringsskruer i skabets bund til nem udligning af ujævnheder i gulvet
 W Med væsketæt og godkendt bundkar af pulverlakeret stål, inkl. hulpladeafdækning som ekstra lagerniveau
 W Beskyttet mod uautoriseret adgang
 W Godkendt bundkar

Godkendt bundkar

Brandsikkert skab, Edition-G type G-1200-F med hylde, bundkar 
med hulpladeafdækning. Ekstra hylde som tilbehør.

Komfortable og pladsbesparende skabe til farlige medier, 
her ses type G-600-2-F med 2 udtrækskar.

 Aktuelle priser på www.denios.dk     

Best.-nr. 218-459-JABest.-nr. 117-033-JA

https://www.denios.dk/products/122884
https://www.denios.dk/products/218455
https://www.denios.dk/products/208518
https://www.denios.dk/products/218457
https://www.denios.dk/products/208515
https://www.denios.dk/products/218459
https://www.denios.dk/products/208519
https://www.denios.dk/products/218461
https://www.denios.dk/products/117033
https://www.denios.dk/products/218467
https://www.denios.dk/products/208513
https://www.denios.dk/products/218469
https://www.denios.dk/products/116987
https://www.denios.dk/products/116975
https://www.denios.dk/products/116988
https://www.denios.dk/products/116977
https://www.denios.dk/products/133976
https://www.denios.dk/products/148590
https://www.denios.dk/products/116939
https://www.denios.dk/products/148583
https://www.denios.dk/products/165319
https://www.denios.dk/products/165319
https://www.denios.dk/products/218459
https://www.denios.dk/products/117033
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Type G-600-FP G-600-2-FP G-1200-FP G-1200-2-FP

Variant 1 hylde, bundkar med 
hulpladeafdækning 2 udtrækskar 1 hylde, bundkar med 

hulpladeafdækning 2 udtrækskar

Udvendig mål B x D x H [mm] 596 x 616 x 1298 596 x 616 x 1298 1196 x 616 x 1298 1196 x 616 x 1298
Indvendig mål B x D x H [mm] 450 x 524 x 1072 450 x 524 x 1072 1050 x 524 x 1072 1050 x 524 x 1072
Bæreevne hylde [kg] 75 – 75 –
Bæreevne udtrækskar [kg] – 25 – 60
Opsamlingsvolumen gulvkar [l] 22 11 33 33
Vægt [kg] 191 198 295 335
Best.-nr. signalgul (RAL 1004) dørstop til venstre 158-139-JA 218-447-JA – –
Best.-nr. signalgul (RAL 1004) dørstop til højre 208-520-JA 218-449-JA – –
Best.-nr. lysegrå (RAL 7035) dørstop til venstre 208-516-JA 218-451-JA – –
Best.-nr. lysegrå (RAL 7035) dørstop til højre 208-522-JA 218-453-JA – –
Best.-nr. signalgul (RAL 1004) – – 158-501-JA 218-463-JA
Best.-nr. lysegrå (RAL 7035) – – 208-514-JA 218-465-JA
Tilbehør

Best.-nr. ekstra hylde 116-987-JA – 116-975-JA –
Best.-nr. indlægskar af kunststof 133-976-JA 148-590-JA 116-939-JA 148-583-JA
Best.-nr. transportsokkel – – 165-319-JA 165-319-JA

>> <<

ALT KOMMER ÉT STED FRA!

Service & vedligeholdelse 
fra producenten,  
tlf. 76 24 40 80

www.denios.dk/service

Brandsikre skabe til farlige medier

Udtrækskar er velegnede til opbevaring af smådunke, 
her vises G-1200-2-FP

 W Til sikker opbevaring af antændelige væsker med 90 minutters brandbeskyttelse iht. EN 14470-1
 W Brandmodstandsdygtigt i 90 minutter (i henhold til EN 14470-1)

Tætte kemikaliebokse til 
adskildt lagring af syre og 
baser

 W Boks med klaplåg og bæregreb i 
siden

 W Passer til alle brandsikre skabe 
med løse hylder

 W Dimensioner b × d × h (mm):  
410 x 300 x 260

Brandsikkert skab type G-600-FP 
med ONE TOUCH

ONE TOUCH modellerne tilbyder: 
dørholderanlæg 
automatisk dørlukning 
optisk og auditiv advarsel, 
før automatisk dørlukning

Brandsikre skabe til farlige medier Edition-G, 
døre med ONE TOUCH system

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     

Best.-nr. 218-463-JA

Best.-nr. 117-020-JA

Best.-nr. 158-139-JA

se side
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https://www.denios.dk/products/158139
https://www.denios.dk/products/218447
https://www.denios.dk/products/208520
https://www.denios.dk/products/218449
https://www.denios.dk/products/208516
https://www.denios.dk/products/218451
https://www.denios.dk/products/208522
https://www.denios.dk/products/218453
https://www.denios.dk/products/158501
https://www.denios.dk/products/218463
https://www.denios.dk/products/208514
https://www.denios.dk/products/218465
https://www.denios.dk/products/116987
https://www.denios.dk/products/116975
https://www.denios.dk/products/133976
https://www.denios.dk/products/148590
https://www.denios.dk/products/116939
https://www.denios.dk/products/148583
https://www.denios.dk/products/165319
https://www.denios.dk/products/165319
https://www.denios.dk/products/218463
https://www.denios.dk/products/117020
https://www.denios.dk/products/158139
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Type G-601 GA-600-4 GA-600-6 GF-601 GF-601.4 GF-601.6

Variant
3 hylder, 

bundkar med 
hulpladeafdækning

4 udtrækskar 6 udtrækskar
3 hylder, 

bundkar med 
hulpladeafdækning

4 udtrækskar 6 udtrækskar

Udvendig mål B x D x H [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
Indvendig mål B x D x H [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
Bæreevne hylde [kg] 75 – – 75 – –
Opsamlingsvolumen gulvkar [l] 22 11 11 22 11 11
Vægt [kg] 272 286 300 276 290 304
Best.-nr. signalgul (RAL 1004), dørstop til venstre 158-084-JA 218-439-JA 218-443-JA 218-456-JA 218-485-JA 218-489-JA
Best.-nr. signalgul (RAL 1004), dørstop til højre 158-088-JA 218-441-JA 218-445-JA 218-495-JA 218-487-JA 218-491-JA
Best.-nr. lysegrå (RAL 7035), dørstop til venstre 158-083-JA 218-440-JA 218-444-JA 218-460-JA 218-486-JA 218-490-JA
Best.-nr. lysegrå (RAL 7035), dørstop til højre 158-086-JA 218-442-JA 218-446-JA 218-496-JA 218-488-JA 218-492-JA
Tilbehør

Best.-nr. ekstra hylde 116-987-JA – – 116-987-JA – –
Best.-nr. indlægskar af kunststof 133-976-JA 148-590-JA 148-590-JA 133-976-JA 148-590-JA 148-590-JA
Best.-nr. dørholderanlæg 116-988-JA – – – – –

Brandsikre skabe til farlige medier

6 udtrækskar til opbevaring af forskellige slags 
antændelige væsker - orden selv på små arealer., 
Best.-nr. 218-443-JA

Brandsikre skabe til farlige medier Edition-G

Brandsikkert skab, Edition-G type 601, med 
hylder, opsamlingskar og hulpladeafdækning 
(dørholderanlæg som tilbehør)

Brandsikkert skab, Edition-G type GF-601 med foldedøre, 
3 hylder og bundkar med hulpladeafdækning., 
Best.-nr. 218-456-JA
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www.denios.dk/shop

 W Til sikker opbevaring af antændelige væsker med 90 minutters brandbeskyttelse iht. EN 14470-1
 W Udstyret med ventilationstilslutning (DN 75) i skabets loft
 W Justeringsskruer i skabets bund til nem udligning af ujævnheder i gulvet
 W Beskyttet mod uautoriseret adgang
 W Dørene lukker automatisk i tilfælde af brand
 W Med væsketæt og godkendt bundkar af pulverlakeret stål, inkl. hulpladeafdækning som ekstra lagerniveau

Brandsikre skabe, Edition-G med 
udtrækskar og foldedøre leveres 
inkl. dørholdeanlæg.

 Aktuelle priser på www.denios.dk     

https://www.denios.dk/products/158084
https://www.denios.dk/products/218439
https://www.denios.dk/products/218443
https://www.denios.dk/products/218456
https://www.denios.dk/products/218485
https://www.denios.dk/products/218489
https://www.denios.dk/products/158088
https://www.denios.dk/products/218441
https://www.denios.dk/products/218445
https://www.denios.dk/products/218495
https://www.denios.dk/products/218487
https://www.denios.dk/products/218491
https://www.denios.dk/products/158083
https://www.denios.dk/products/218440
https://www.denios.dk/products/218444
https://www.denios.dk/products/218460
https://www.denios.dk/products/218486
https://www.denios.dk/products/218490
https://www.denios.dk/products/158086
https://www.denios.dk/products/218442
https://www.denios.dk/products/218446
https://www.denios.dk/products/218496
https://www.denios.dk/products/218488
https://www.denios.dk/products/218492
https://www.denios.dk/products/116987
https://www.denios.dk/products/116987
https://www.denios.dk/products/133976
https://www.denios.dk/products/148590
https://www.denios.dk/products/148590
https://www.denios.dk/products/133976
https://www.denios.dk/products/148590
https://www.denios.dk/products/148590
https://www.denios.dk/products/116988
https://www.denios.dk/products/218443
https://www.denios.dk/products/218456


Type GF-601 GF-601.4 GF-601.6

Variant 3 hylder, bundkar med hulpladeafdækning 4 udtrækskar 6 udtrækskar
Dørvariant foldedør foldedør foldedør
Udvendig mål B x D x H [mm] 596 x 616 x 1968 596 x 616 x 1968 596 x 616 x 1968
Indvendig mål B x D x H [mm] 450 x 524 x 1742 450 x 524 x 1742 450 x 524 x 1742
Bæreevne hylde [kg] 75 – –
Bæreevne udtrækskar [kg] – 25 25
Opsamlingsvolumen gulvkar [l] 22 11 11
Vægt [kg] 276 290 304
Best.-nr. signalgul (RAL 1004), dørstop til venstre 119-273-JA 119-258-JA 119-260-JA
Best.-nr. signalgul (RAL 1004), dørstop til højre 119-285-JA 119-287-JA 119-272-JA
Best.-nr. lysegrå (RAL 7035), dørstop til venstre 119-274-JA 119-259-JA 119-261-JA
Best.-nr. lysegrå (RAL 7035), dørstop til højre 119-286-JA 119-288-JA 119-277-JA
Tilbehør

Best.-nr. ekstra hylde 116-987-JA – –
Best.-nr. indlægskar af kunststof 133-976-JA 148-590-JA 148-590-JA
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ALT KOMMER ÉT STED FRA!

Service & vedligeholdelse 
fra producenten,  
tlf. 76 24 40 80

www.denios.dk/service

Brandsikre skabe til farlige medier

Brandsikre skabe til farlige medier Edition-G 
med ONE TOUCH system

Skab til farlige medier Edition-G, GF-601.6, 
med foldedøre og 6 udtrækskar,  
Best.-nr. 119-261-JA
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 W I tilfælde af brand lukker døren automatisk

Hvis du skal opbevare større dunke, skal du vælge 
vores skab til farlige medier med 4 udtrækskar.

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     

Ventilationsanordninger og 
udsugningsventilatorer

se side
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Afprøvet sikkerhed

 W Inkl. ONE-TOUCH-udstyr - komfortabel og nem åbning af skabet, 
med minimal indsats

 W Dørene lukker automatisk efter 60 sekunder

https://www.denios.dk/products/119273
https://www.denios.dk/products/119258
https://www.denios.dk/products/119260
https://www.denios.dk/products/119285
https://www.denios.dk/products/119287
https://www.denios.dk/products/119272
https://www.denios.dk/products/119274
https://www.denios.dk/products/119259
https://www.denios.dk/products/119261
https://www.denios.dk/products/119286
https://www.denios.dk/products/119288
https://www.denios.dk/products/119277
https://www.denios.dk/products/116987
https://www.denios.dk/products/133976
https://www.denios.dk/products/148590
https://www.denios.dk/products/148590
https://www.denios.dk/products/119261
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Bestil også

 Aktuelle priser på www.denios.dk     
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Type W-123 W-123-0

Variant 3 hylder, bundkar med 
hulpladeafdækning

3 hylder, bundkar med 
hulpladeafdækning

Dørvariant fløjdør fløjdør
Dørautomatik – ja
Udvendig mål B x D x H [mm] 1193 x 615 x 1953 1193 x 615 x 1953
Indvendig mål B x D x H [mm] 1050 x 522 x 1647 1050 x 522 x 1647
Bæreevne hylde [kg] 75 75
Opsamlingsvolumen gulvkar [l] 33 33
Vægt [kg] 470 473
Best.-nr. 200-987-JA 201-478-JA
Tilbehør

Best.-nr. ekstra hylde 116-975-JA 116-975-JA
Best.-nr. indlægskar af kunststof 116-939-JA 116-939-JA
Best.-nr. sokkelafdækning 201-062-JA 201-062-JA

Brandsikre skabe til farlige medier

Mover - til nem transport af 
skabene.

Brandsikre skabe til farlige medier Select, 
med hylder og bundkar

 W Til sikker opbevaring af antændelige væsker med 90 minutters brandbeskyttelse iht. EN 14470-1
 W Udsugningstilslutning (DN 75) øverst på skabet til at tilslutte en udsugningsenhed eller teknisk ventilation
 W Justerbar i bunden til udligning af ujævnheder
 W  Låsemekanisme og sikkerhedselementer er beskyttet mod korrosion og monteret udenfor lagerrummet
 W Med væsketæt og godkendt bundkar af pulverlakeret stål, inkl. hulpladeafdækning som ekstra lagerniveau

Gratis levering til bestemmelsesstedet

Godkendt bundkar

Udvalgte versioner kan leveres 
i løbet af kort tid - kontakt os 
venligst.

Det brandsikre skab leveres inkl. sokkel 
til transport med gaffeltruck. Soklen kan 
skjules ved hjælp af en sokkelafdækning.

Best.-nr. 201-059-JA

Fås i 7 RAL farver

Venligst oplys den ønskede dørfarve ved bestilling.
Kabinet: antracitgrå

https://www.denios.dk/products/200987
https://www.denios.dk/products/201478
https://www.denios.dk/products/116975
https://www.denios.dk/products/116975
https://www.denios.dk/products/116939
https://www.denios.dk/products/116939
https://www.denios.dk/products/201062
https://www.denios.dk/products/201062
https://www.denios.dk/products/201059
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TOP PRODUKT

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     

Type W-124 W-126 W-124-0 W-126-0

Variant 4 udtrækskar 6 udtrækskar 4 udtrækskar 6 udtrækskar
Dørvariant fløjdør fløjdør fløjdør fløjdør
Dørautomatik – – ja ja
Udvendig mål B x D x H [mm] 1193 x 615 x 1953 1193 x 615 x 1953 1193 x 615 x 1953 1193 x 615 x 1953
Indvendig mål B x D x H [mm] 1050 x 522 x 1647 1050 x 522 x 1647 1050 x 522 x 1647 1050 x 522 x 1647
Bæreevne udtrækskar [kg] 60 60 60 60
Opsamlingsvolumen gulvkar [l] 33 33 33 33
Opsamlingsvolumen udtrækskar [l] 30 30 30 30
Vægt [kg] 501 533 503 535
Best.-nr. Dørstop: på begge sider 201-019-JA 201-051-JA 201-510-JA 201-542-JA
Tilbehør

Best.-nr. indlægskar af kunststof 148-583-JA 148-583-JA 148-583-JA 148-583-JA
Best.-nr. sokkelafdækning 201-062-JA 201-062-JA 201-062-JA 201-062-JA
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Service & vedligeholdelse 
fra producenten,  
tlf. 76 24 40 80

www.denios.dk/service

Brandsikre skabe til farlige medier

 W Høj komfort under forsyningen
 W Udtrækskar giver et godt overblik over lagerniveauet

Brandsikre skabe til farlige medier Select, 
med udtræks- og bundkar
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Skab til farlige medier W-124 med 4 opsamlingskar og bundkar, 
døre i lysegrå (RAL 7035)

Skab til farlige medier W-126 med 6 opsamlingskar og 
bundkar, døre i rød (RAL 3020)

https://www.denios.dk/products/201019
https://www.denios.dk/products/201051
https://www.denios.dk/products/201510
https://www.denios.dk/products/201542
https://www.denios.dk/products/148583
https://www.denios.dk/products/148583
https://www.denios.dk/products/148583
https://www.denios.dk/products/148583
https://www.denios.dk/products/201062
https://www.denios.dk/products/201062
https://www.denios.dk/products/201062
https://www.denios.dk/products/201062
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Type W-63 W-63-0 W-93 W-93-0

Variant 3 hylder, bundkar med 
hulpladeafdækning

3 hylder, bundkar med 
hulpladeafdækning

3 hylder, bundkar med 
hulpladeafdækning

3 hylder, bundkar med 
hulpladeafdækning

Dørvariant fløjdør fløjdør fløjdør fløjdør
Dørautomatik – ja – ja
Udvendig mål B x D x H [mm] 599 x 615 x 1953 599 x 615 x 1953 893 x 615 x 1953 893 x 615 x 1953
Indvendig mål B x D x H [mm] 450 x 522 x 1647 450 x 522 x 1647 750 x 522 x 1647 750 x 522 x 1647
Bæreevne hylde [kg] 75 75 75 75
Opsamlingsvolumen gulvkar [l] 22 22 23 23
Vægt [kg] 314 315 389 389
Best.-nr. Dørstop: venstre 200-960-JA 201-454-JA – –
Best.-nr. Dørstop: højre 200-971-JA 201-462-JA – –
Best.-nr. Dørstop: på begge sider – – 200-979-JA 201-470-JA
Tilbehør

Best.-nr. ekstra hylde 116-987-JA 116-987-JA 133-979-JA 133-979-JA
Best.-nr. sokkelafdækning 201-060-JA 201-060-JA 201-061-JA 201-061-JA
Best.-nr. indlægskar af kunststof 133-976-JA 133-976-JA 133-978-JA 133-978-JA

Brandsikre skabe til farlige medier
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Brandsikre skabe til farlige medier Select, med hylder og bundkar
 W Dørene kan fastgøres i enhver position (i tilfælde af brand lukker dørene 
automatisk)

 W Udsugningstilslutning (NW 75) øverst på skabet til at tilslutte en 
udsugningsenhed eller teknisk ventilation

 W Justerbar i bunden til udligning af ujævnheder

 W Låsemekanisme og sikkerhedselementer er beskyttet mod korrosion og 
monteret udenfor lagerrummet

 W Med væsketæt og godkendt bundkar af pulverlakeret stål, inkl. 
hulpladeafdækning som ekstra lagerniveau

Skab til farlige medier W 93, B 893 mm, 
døre i signalgul

Skab til farlige medier W-63L, bredde 60 cm 
korpus i antracitgrå (RAL 7016), dør i signalgul 
(RAL 1004)

 Aktuelle priser på www.denios.dk     

https://www.denios.dk/products/200960
https://www.denios.dk/products/201454
https://www.denios.dk/products/200971
https://www.denios.dk/products/201462
https://www.denios.dk/products/200979
https://www.denios.dk/products/201470
https://www.denios.dk/products/116987
https://www.denios.dk/products/116987
https://www.denios.dk/products/133979
https://www.denios.dk/products/133979
https://www.denios.dk/products/201060
https://www.denios.dk/products/201060
https://www.denios.dk/products/201061
https://www.denios.dk/products/201061
https://www.denios.dk/products/133976
https://www.denios.dk/products/133976
https://www.denios.dk/products/133978
https://www.denios.dk/products/133978
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Det brandsikre skab leveres inkl. sokkel 
til transport med gaffeltruck. Soklen 
kan skjules ved hjælp af en sokkelaf-
dækning.

Bestil også

Type W-64 W-66 W-94 W-96

Variant 4 udtrækskar 6 udtrækskar 4 udtrækskar 6 udtrækskar
Dørvariant fløjdør fløjdør fløjdør fløjdør
Dørautomatik – – – –
Udvendig mål B x D x H [mm] 599 x 615 x 1953 599 x 615 x 1953 893 x 615 x 1953 893 x 615 x 1953
Indvendig mål B x D x H [mm] 450 x 522 x 1647 450 x 522 x 1647 750 x 522 x 1647 750 x 522 x 1647
Bæreevne udtrækskar [kg] 25 25 60 60
Opsamlingsvolumen gulvkar [l] 11 11 22 22
Opsamlingsvolumen udtrækskar [l] 5 5 19 19
Vægt [kg] 324 338 418 445
Best.-nr. Dørstop: venstre 200-995-JA 201-027-JA – –
Best.-nr. Dørstop: højre 201-003-JA 201-035-JA – –
Best.-nr. Dørstop: på begge sider – – 201-011-JA 201-043-JA
Tilbehør

Best.-nr. indlægskar af kunststof 148-590-JA 148-590-JA – –
Best.-nr. sokkelafdækning 201-060-JA 201-060-JA 201-061-JA 201-061-JA

Fås i 7 RAL farver

Venligst oplys den ønskede dørfarve 
ved bestilling.
Kabinet: antracitgrå

>> <<

ALT KOMMER ÉT STED FRA!

Service & vedligeholdelse 
fra producenten,  
tlf. 76 24 40 80

www.denios.dk/service

Brandsikre skabe til farlige medier

Brandsikre skabe til farlige medier Select, 
med udtræks- og bundkar

 W Høj komfort under forsyningen
 W Udtrækskar giver et godt overblik over lagerniveauet

 W Til sikker opbevaring af antændelige væsker med 90 minutters brandbeskyttelse 
iht. EN 14470-1
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Skab til farlige medier W-64L, bredde 
60 cm korpus i antracitgrå (RAL 7016), 
dør i signalgul (RAL 1004)

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     

Skab til farlige medier W 96, døre i lysegrå, 
med ekstra bundkar (følger med ved 
leveringen)

https://www.denios.dk/products/200995
https://www.denios.dk/products/201027
https://www.denios.dk/products/201003
https://www.denios.dk/products/201035
https://www.denios.dk/products/201011
https://www.denios.dk/products/201043
https://www.denios.dk/products/148590
https://www.denios.dk/products/148590
https://www.denios.dk/products/201060
https://www.denios.dk/products/201060
https://www.denios.dk/products/201061
https://www.denios.dk/products/201061
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se side

146

Fås i 7 RAL farver

Venligst oplys den ønskede dørfarve 
ved bestilling.
Kabinet: antracitgrå

Udvendig mål B x D x H [mm] 1193 x 615 x 1953 1193 x 615 x 1953

Indvendig mål B x D x H [mm] 1050 x 522 x 1647 1050 x 522 x 1647
Bæreevne hylde [kg] 75 –
Bæreevne udtrækskar [kg] – 25
Bæreevne karbund [kg] 50 50
Opsamlingsvolumen udtrækskar [l] – 5
Opsamlingsvolumen gulvkar [l] 22 11
Opsamlingsvolumen bundkar kunststof [l] 11 11
Vægt [kg] 478 506
Best.-nr. 266-821-JA 266-829-JA
Tilbehør

Best.-nr. sokkelafdækning 201-062-JA 201-062-JA

1 2

Brandsikre skabe til farlige medier

www.denios.dk/shop

 W To rum (lodret opdeling) muliggør separat opbevaring af forskellige farlige stoffer i ét skab
Brandsikre skabe til farlige medier med to skabssektioner

 W Omfattende udvalg af indvendigt udstyr til en overskuelig opbevaring af små beholdere
 W Til sikker opbevaring af antændelige væsker med 90 minutters brandbeskyttelse iht. EN 14470-1
 W Udsugningstilslutning (DN 75) øverst på skabet til at tilslutte en udsugningsenhed eller teknisk ventilation
 W Stabil, ridsefast korpus med pulverlakeret overflade i høj kvalitet, tredobbelt dørophæng
 W Justerbar i bunden til udligning af ujævnheder

TOP PRODUKT

Udstyr: 
6 udtrækskar, 1 bundkar (pulverlakeret stålplade),  
3 karhylder, 1 bundkar (PP)

Udstyr: 
3 hylder, 1 bundkar inkl. hulpladeindsats (pulverlakeret stålplade) 
3 karhylder, 1 bundkar (PP)

 Aktuelle priser på www.denios.dk     

1 2

https://www.denios.dk/products/266821
https://www.denios.dk/products/266829
https://www.denios.dk/products/201062
https://www.denios.dk/products/201062


139

1

La
gr

in
g 

af
 fa

rli
ge

 m
ed

ie
r

Brandsikre skabe til farlige medier

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     

Brandsikkert skab til farlige medier Select, med foldedøre
 W Til sikker opbevaring af antændelige væsker med 90 minutters brandbeskyttelse iht. EN 14470-1
 W Dørene kan fastgøres i enhver position (i tilfælde af brand lukker dørene automatisk)
 W Udsugningstilslutning (DN 75) øverst på skabet til at tilslutte en udsugningsenhed eller teknisk ventilation
 W Stabil, ridsefast korpus med pulverlakeret overflade i høj kvalitet, tredobbelt dørophæng
 W To-farvet koncept, maksimal individualitet og moderne udseende, korpus i antracitgrå (RAL 7016), dørene fås i forskellige farver

Type W 123 W 124 W 126

Variant 3 hylder, bundkar med 
hulpladeafdækning 4 udtrækskar 6 udtrækskar

Dørvariant foldedør foldedør foldedør
Dørautomatik nej nej nej
Udvendig mål B x D x H [mm] 1193 x 615 x 1953 1193 x 615 x 1953 1193 x 615 x 1953
Indvendig mål B x D x H [mm] 1050 x 522 x 1647 1050 x 522 x 1647 1050 x 522 x 1647
Bæreevne hylde [kg] 75 – –
Bæreevne udtrækskar [kg] – 60 60
Opsamlingsvolumen gulvkar [l] 33 33 33
Opsamlingsvolumen udtrækskar [l] – 30 30
Vægt [kg] 462 500 532
Best.-nr. døre signalgul (RAL 1004) 233-801-JA 233-803-JA 233-805-JA
Best.-nr. døre lysegrå (RAL 7035) 233-802-JA 233-804-JA 233-806-JA
Tilbehør

Best.-nr. sokkelafdækning 201-062-JA 201-062-JA 201-062-JA
Best.-nr. indlægskar af kunststof 116-939-JA 148-583-JA 148-583-JA
Best.-nr. ekstra hylde 116-975-JA – –

Pladsbesparende foldedøre: pladsbehovet 
nedsættes betydeligt

https://www.denios.dk/products/233801
https://www.denios.dk/products/233803
https://www.denios.dk/products/233805
https://www.denios.dk/products/233802
https://www.denios.dk/products/233804
https://www.denios.dk/products/233806
https://www.denios.dk/products/201062
https://www.denios.dk/products/201062
https://www.denios.dk/products/201062
https://www.denios.dk/products/116939
https://www.denios.dk/products/148583
https://www.denios.dk/products/148583
https://www.denios.dk/products/116975


Type FM 30-63L FM 30-63R FM 30-93L FM 30-93R FM 30-123

Variant 3 hylder, bundkar med 
hulpladeafdækning

3 hylder, bundkar med 
hulpladeafdækning

3 hylder, bundkar med 
hulpladeafdækning

3 hylder, bundkar med 
hulpladeafdækning

3 hylder, bundkar med 
hulpladeafdækning

Dørstop venstre højre venstre højre på begge sider
Udvendig mål B x D x H [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
Indvendig mål B x D x H [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
Bæreevne hylde [kg] 75 75 75 75 75
Opsamlingsvolumen gulvkar [l] 22 22 23 23 33
Vægt [kg] 180 181 235 236 281
Best.-nr. Farve døre: grå 238-934-JA 238-936-JA 238-938-JA 238-940-JA 238-942-JA
Best.-nr. Farve døre: gul 238-935-JA 238-937-JA 238-939-JA 238-941-JA 238-943-JA
Tilbehør

Best.-nr. ekstra hylde 116-987-JA 116-987-JA 133-979-JA 133-979-JA 116-975-JA
Best.-nr. indlægskar af kunststof 133-976-JA 133-976-JA 133-978-JA 133-978-JA 116-939-JA
Best.-nr. sokkelafdækning 219-570-JA 219-570-JA 219-572-JA 219-572-JA 219-573-JA
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afdækning fås som tilbehør)
 W Stabil konstruktion med modstandsdygtig lakering
 W Låsemekanisme og sikkerhedselementer er beskyttet mod 
korrosion og monteret udenfor lagerrummet

Brandsikre skabe til farlige medier

Tredobbelt-certificerede skabe til 
farlige medier med 30 minutters 
brandbeskyttelse
Opbevaring af farlige medier med et godt pris-
ydelses-forhold

 W Tofarvet koncept, maksimal individualitet og moderne 
udseende korpus i antracitgrå (RAL 7016), dørene i signalgul 
(RAL 1004) eller lysegrå (RAL 7035) 

Ifølge Bekendtgørelse om tekniske forskrifter for 
gasser skal et lagerafsnit med brandfarlige og brand-
nærende gasser adskille sig fra andre lokaliteter med 
mindst en bygningsdel klasse EI60. Er dette afsnit 
større end 100 m², må der opstilles ét skab pr. 100 m².

DENIOS tilbyder også skabe til farlige medier testet i henhold 
til FM teststandard 6050 og UL/ULC 1275. Skabe af disse serier 
opfylder kravene iht. NFPA Code 30, NFPA 1 Fire Code, OSHA. 
Vores specialister ser frem til at besvare dine spørgsmål.

 Aktuelle priser på www.denios.dk     

Best.-nr. 238-942-JA

https://www.denios.dk/products/238934
https://www.denios.dk/products/238936
https://www.denios.dk/products/238938
https://www.denios.dk/products/238940
https://www.denios.dk/products/238942
https://www.denios.dk/products/238935
https://www.denios.dk/products/238937
https://www.denios.dk/products/238939
https://www.denios.dk/products/238941
https://www.denios.dk/products/238943
https://www.denios.dk/products/116987
https://www.denios.dk/products/116987
https://www.denios.dk/products/133979
https://www.denios.dk/products/133979
https://www.denios.dk/products/116975
https://www.denios.dk/products/133976
https://www.denios.dk/products/133976
https://www.denios.dk/products/133978
https://www.denios.dk/products/133978
https://www.denios.dk/products/116939
https://www.denios.dk/products/219570
https://www.denios.dk/products/219570
https://www.denios.dk/products/219572
https://www.denios.dk/products/219572
https://www.denios.dk/products/219573
https://www.denios.dk/products/238942


Type FM W-63L FM W-63R FM W-93 FM W-123

Variant 3 hylder, bundkar med 
hulpladeafdækning

3 hylder, bundkar med 
hulpladeafdækning

3 hylder, bundkar med 
hulpladeafdækning

3 hylder, bundkar med 
hulpladeafdækning

Dørstop venstre højre på begge sider på begge sider
Udvendig mål B x D x H [mm] 599 x 615 x 1953 599 x 615 x 1953 893 x 615 x 1953 1193 x 615 x 1953
Indvendig mål B x D x H [mm] 450 x 522 x 1647 450 x 522 x 1647 750 x 522 x 1647 1050 x 522 x 1647
Bæreevne hylde [kg] 75 75 75 75
Opsamlingsvolumen gulvkar [l] 22 22 23 33
Vægt [kg] 314 314 390 471
Best.-nr. Farve døre: grå 238-926-JA 238-928-JA 238-930-JA 238-932-JA
Best.-nr. Farve døre: gul 238-927-JA 238-929-JA 238-931-JA 238-933-JA
Tilbehør

Best.-nr. ekstra hylde 116-987-JA 116-987-JA 133-979-JA 116-975-JA
Best.-nr. indlægskar af kunststof 133-976-JA 133-976-JA 133-978-JA 116-939-JA
Best.-nr. sokkelafdækning 201-060-JA 201-060-JA 201-061-JA 201-062-JA
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inkl. sokkel til transport 
med gaffeltruck. Soklen 
kan skjules ved hjælp af en 
sokkelafdækning.
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Bestil også

Brandsikre skabe til farlige medier

Tredobbelt-certificerede skabe til farlige 
medier med 90 minutters brandbeskyttelse
Til ubegrænset opbevaring af antændelige væsker (H224 - H226)

3 hylder samt et bundkar med hulpladeafdækning 
til opbevaring af diverse smådunke

Skab til farlige medier, fås med 
højre- eller venstrehængsel dør

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     

 W Inkl. 3 hylder (kan indstilles i højden i trin på 32 mm) og godkendt bundkar inkl. 
hulpladeafdækning

 W Fløjdør(e) med olietryk- dæmpet dørlukker af høj kvalitet og dørholderanlæg, lukker 
automatisk i tilfælde af brand

Best.-nr. 238-933-JABest.-nr. 238-929-JA

>> <<

ALT KOMMER ÉT STED FRA!

Service & vedligeholdelse 
fra producenten,  
tlf. 76 24 40 80

www.denios.dk/service

https://www.denios.dk/products/238926
https://www.denios.dk/products/238928
https://www.denios.dk/products/238930
https://www.denios.dk/products/238932
https://www.denios.dk/products/238927
https://www.denios.dk/products/238929
https://www.denios.dk/products/238931
https://www.denios.dk/products/238933
https://www.denios.dk/products/116987
https://www.denios.dk/products/116987
https://www.denios.dk/products/133979
https://www.denios.dk/products/116975
https://www.denios.dk/products/133976
https://www.denios.dk/products/133976
https://www.denios.dk/products/133978
https://www.denios.dk/products/116939
https://www.denios.dk/products/201060
https://www.denios.dk/products/201060
https://www.denios.dk/products/201061
https://www.denios.dk/products/201062
https://www.denios.dk/products/238933
https://www.denios.dk/products/238929
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Brandsikre skabe til farlige medier

 W Vertikaludtrækkene lukker automatisk i tilfælde af brand vha. en 
elektronisk temperatursensor

 W Automatisk dørlukning efter 60 sekunder med audiovisuel advarsel
 W Intelligent stopfunktion: vertikaludtrækket registrerer forhindringer, så 
der er ingen risiko for at få fingrene i klemme

 W Dørene lukker automatisk ved strømsvigt
 W Udtrækkene kan låses med cylinderlås (kan indgå i et låsesystem), lås 
med rød-grøn markering

 W Låsning af skabet blokerer motoren, vertikaludtrækkene kan ikke åbnes 
længere, og der er ingen adgang for uvedkommende

 W Integreret ventilationssystem (DN 75 mm)
 W Stabil, ridsefast korpus med pulverlakeret overflade i høj kvalitet
 W Integrerede justeringsskruer til at kompensere for ujævnheder i gulvet
 W Til opbevaring af antændelige væsker (H224 - H226)
 W Brandmodstandsdygtigt i 90 minutter (i henhold til EN 14470-1)
 W Der følger et bundkar med hulpladeafdækning med ved leveringen, som 
kan anvendes som ekstra henstillingsflade

 W Justerbare lagerniveauer (i trin på 32 mm)
 W Adgang fra begge sider, god integration på arbejdspladser

Intet som SCOPER! 
Det første skab til farlige medier med et praktisk vertikaludtræk. SCOPER kombinerer innovativ og moderne teknik med maksimal 
komfort og høj sikkerhed. For når det nødvendige antal af medier stiger samtidig med, at forbruget daler, så er der brug for et optimalt 
lagerkoncept. 
SCOPER slim: Har den samme lagervolumen som standardskabe – men er kun halvt så bred. I et 45 cm bredt SCOPER skab til farlige 
medier kan der næsten lagres en lige så stor mængde farlige medier som i et skab på 90 cm. Pladsen udnyttes optimalt.

Skabet fås med enten et (SCOPER 
slim, B 45 cm) eller to vertikaludtræk 
(SCOPER wide, B 81 cm). Hvert 
vertikaludtræk har som standard 
4 eller 5 hylder. Yderligere 
kombinationer på forespørgsel.

 Aktuelle priser på www.denios.dk     

Adgangen fra begge sider gør skabet velegnet til integrering på arbejdspladsen.

Sikkerhed med ét tryk på en knap - 
automatisk åbning og lukning er både 
praktisk og nyttigt



Type 45-4 45-5

Variant 4 hylder, 1 bundkar med hulpladeafdækning 5 hylder, 1 bundkar med hulpladeafdækning
Antal lagerniveauer 5 6
Udvendig mål B x D x H [mm] 449 x 860 x 1966 449 x 860 x 1966
Indvendig mål B x D x H [mm] 331 x 775 x 1750 331 x 775 x 1750
Bæreevne hylde [kg] 50 50
Bæreevne per vertikaludtræk [kg] 140 140
Opsamlingsvolumen gulvkar [l] 13 13
Vægt [kg] 366 369
Best.-nr. blå 245-544-JA 245-541-JA
Best.-nr. gul 245-542-JA 245-539-JA
Best.-nr. grå 245-543-JA 245-540-JA
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ALT KOMMER ÉT STED FRA!

Service & vedligeholdelse 
fra producenten,  
tlf. 76 24 40 80

www.denios.dk/service

Brandsikre skabe til farlige medier

Scoper Slim med 4 eller 5 hylder

 W I henhold til loven

 W Høj komfort og 
sikkerhed, nem at 
bruge

 W Brandsikkert skab 
til farlige medier 
- type 90 med 
vertikaludtræk

Med skabene af serien SCOPER opfylder du vigtige krav ved opbevaring af 
antændelige farlige medier.

 W Godkendt bundkar

Alt efter udførelsen er skabene udstyret med 4 eller 5 hylder. Inkl. et bundkar med hulpladeafdækning

Scoper slim byder på fuld funktionalitet ved halv 
bredde. Alt efter udførelsen følger der 4 eller 5 
hylder med ved leveringen, inkl. et bundkar med 
hulpladeafdækning
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Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     

Scoper - sikkerhed, 
hurtig adgang, overblik, 
nem håndtering

Ventilationsanordninger og 
udsugningsventilatorer

se side
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https://www.denios.dk/products/245544
https://www.denios.dk/products/245541
https://www.denios.dk/products/245542
https://www.denios.dk/products/245539
https://www.denios.dk/products/245543
https://www.denios.dk/products/245540


Best.-nr. 245-550-JA
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Type 81-8 81-9

Variant 8 hylder, 2 bundkar med hulpladeafdækning 9 hylder, 2 bundkar med hulpladeafdækning
Antal lagerniveauer 10 11
Udvendig mål B x D x H [mm] 819 x 860 x 1966 819 x 860 x 1966
Indvendig mål B x D x H [mm] 701 x 775 x 1750 701 x 775 x 1750
Bæreevne hylde [kg] 50 50
Bæreevne per vertikaludtræk [kg] 140 140
Opsamlingsvolumen gulvkar [l] 13 13
Vægt [kg] 550 553
Best.-nr. blå 245-550-JA 245-553-JA
Best.-nr. gul 245-548-JA 245-551-JA
Best.-nr. grå 245-549-JA 245-552-JA

La
gr

in
g 

af
 fa

rli
ge

 m
ed

ie
r

Brandsikre skabe til farlige medier

I henhold til loven

Brandmodstandsdygtigt i 
90 minutter

Sikkerhed for medarbejderne og 
miljøet

Høj komfort og sikkerhed, nemt 
at bruge

Alt lige ved hånden, meget 
overskueligt

Brandsikkert skab til farlige medier - 
type 90 med vertikaludtræk

Certificeret kvalitet

Alt efter udførelsen følger der 8 (som vist på 
billedet), 9 eller 10 hylder med ved leveringen. 
Altid med bundkar og hulpladeafdækning. Den 
kan anvendes som ekstra henstillingsflade.
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Scoper Wide med 8 eller 9 hylder

https://www.denios.dk/products/245550
https://www.denios.dk/products/245550
https://www.denios.dk/products/245553
https://www.denios.dk/products/245548
https://www.denios.dk/products/245551
https://www.denios.dk/products/245549
https://www.denios.dk/products/245552


Bestil også
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Tilbehør Skridsikker måtte
Ræling-system pr. 

hylde
Ekstra hylde 

(bæreevne 50 kg)

Best.-nr. 245-556-JA 245-555-JA 245-554-JA

 Aktuelle priser på www.denios.dk     

Type 81-10

Variant 10 hylder, 2 bundkar med 
hulpladeafdækning

Antal lagerniveauer 12
Udvendig mål B x D x H [mm] 819 x 860 x 1966
Indvendig mål B x D x H [mm] 701 x 775 x 1750
Bæreevne hylde [kg] 50
Bæreevne per vertikaludtræk [kg] 140
Opsamlingsvolumen gulvkar [l] 13
Vægt [kg] 556
Best.-nr. gul 245-545-JA
Best.-nr. grå 245-546-JA
Best.-nr. blå 245-547-JA
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Bestilling og service 76 24 40 80

Alt efter udførelsen følger der 8 (som vist på billedet), 9 eller 10 hylder med ved leveringen. Altid med bundkar og hulpladeafdækning. Den kan anvendes som ekstra 
henstillingsflade.

>> <<

ALT KOMMER ÉT STED FRA!

Service & vedligeholdelse 
fra producenten,  
tlf. 76 24 40 80

www.denios.dk/service

Brandsikre skabe til farlige medier

Scoper Wide med 10 hylder

Skridsikker måtte

Holder dunkene sikkert på plads

Ræling-system pr. hylde

Sikrer dunkene mod at vælte

Ekstra hylde (bæreevne 50 kg)

Fleksibel opbevaring: lagerniveauerne kan 
nemt tilpasses efter dine behov. I trin på 32 
mm kan hylderne justeres efter eget ønske.
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Ventilationsanordninger og 
udsugningsventilatorer

se side
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https://www.denios.dk/products/245556
https://www.denios.dk/products/245555
https://www.denios.dk/products/245554
https://www.denios.dk/products/245545
https://www.denios.dk/products/245546
https://www.denios.dk/products/245547


Type AD 12 WO 12 AM 12 WM 12 AP 12 WP 12

Variant til at sætte på 
skabet til vægmontering til at sætte på skabet til vægmontering til at sætte på skabet til vægmontering

Leveringsomfang – – med overvågning med overvågning
med overvågning af 

udsugningsluft og potentialfri 
alarmkontakt

med overvågning af 
udsugningsluft og potentialfri 

alarmkontakt
Best.-nr. 129-345-JA 162-203-JA 136-799-JA 162-204-JA 180-341-JA 180-342-JA

Type* Zone 1 ingen zone*

Kapacitet [W] 90 90
Mærkespænding [V] 400 230
Lydniveau [dB(A)] 45 45
Omdrejninger [U/min] 2800 2850
Best.-nr. 116-941-JA 116-943-JA

*udsugning af zone 2, opstilling ikke i zone
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Type BL CL HL EL

Leveringsomfang Udsugningsovervågning volumenstrømsovervågning volumenstrømovervågning med 
potentialfri alarmkontakt

volumenstrømovervågning med potentialfri alarmkontakt, 
digital visning og auditiv advarselstone ved strømsvigt

Volumestrøm min. [m³/h] 30 20 20 20
Volumestrøm maks. [m³/h] 200 300 300 300
Best.-nr. 180-343-JA 180-344-JA 180-345-JA 180-346-JA
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Udsugningssystemer

Teknisk udluftning lige til at sætte i 
stikkontakten

Ventilation uden overvågning.

Udsugningsovervågning

 W Sikker og enkel overvågning af udsugningsmængden fra et 
brandsikkert skab

 W Med netkabel og Schuko-stik
 W Dimensioner B x D x H (mm): 300 x 400 x 265
 W ATEX-konform: CE Ex II 3/-G Ex n llC T4
 W Lydeffektniveau: afhænger af det lukkede udsugningsanlæg

Radialventilatorer

 W Beregnet op til 120-dobbelt luftudskiftning i skabet
 W Med netkabel og Schuko-stik
 W ATEX-konform: CE Ex II 3/-G Ex c llC T4
 W Ydelse (W) : 35
 W Dimensioner B × D × H (mm): 200 x 400 x 200
 W Strømforsyning 230 V / 50 Hz
 W Omdrejninger (o/min) : 2450
 W Særligt støjsvag: 35 dB (A))

 W Kabinet og drejehjul af brandhæmmende PP
 W Sikret mod gasudsivning
 W Tilslutningsstuds NW 75
 W Overholder VDMA- og CE
 W Beskyttelsestype IP 55

 W Volumenstrøm 60-250 m³/t
 W Totaltryk 240-175 Pa
 W Med montagekonsol af stål

Gasser, dampe eller aerosoler skal ifølge bestemmelserne opsuges direkte dér, hvor de 
trænger ud eller opstår

 W Indbygges mellem sikkerhedsskabet og bygningens udsugningsanlæg

 Aktuelle priser på www.denios.dk     

Radialventilator, ex-
beskyttet til brug i Zone 1, 
CE Ex II 2G c IIB T4 PTB07 
ATEX D 105, el-tilslutning 
400 V / 50 Hz.

Teknisk udluftningsanordning til 
vægmontage, luftudskiftning op til 
120 gange, med overvågning.

Best.-nr. 116-941-JA

Best.-nr. 129-345-JA

Best.-nr. 162-204-JA
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Konvektionsfilter

Adapter, nødvendig til DENIOS' skabe 
til farlige medier, årgang 2005 eller 
ældre samt andre fabrikater

 W Med netkabel og Schuko-stik
 W Dimensioner B x D x H (mm): 300 x 400 x 265
 W ATEX-konform: CE Ex II 3/-G Ex n llC T4
 W Lydeffektniveau: afhænger af det lukkede udsugningsanlæg

Konvektionsfilter

 W Indbygges mellem sikkerhedsskabet og bygningens udsugningsanlæg

Det kan du undgå 
i fremtiden!

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     

Best.-nr. 287-778-JA

Best.-nr. 171-300-JA

Konvektionsfilter til skabe med farlige medier fra 1300 mm højde. Med 
hoved- og sekundærfilter.  Sekundærfilteret sørger for ekstra sikkerhed for 
hele systemet (ikke egnet til skabe til opbevaring af tromler).

Utvetydig status og fejlindikation via 
display

>> <<

ALT KOMMER ÉT STED FRA!

Service & vedligeholdelse 
fra producenten,  
tlf. 76 24 40 80

www.denios.dk/service

Filterudskiftning af konventionsfilter

Best.-nr. 184-436-JA

 W Undgå dyre murgennembrydninger og pladskrævende udsugningsledninger
 W Principiel undgåelse af Ex-zoner i eller omkring skabet til farlige medier
 W Aktiv personbeskyttelse ved sikker udsugning af sundhedsfarlige dampe 
med tilbageholdning i filtret

 W Til udsugning af gasser, dampe eller partikler
 W En dyr ventilationsledning undgås, nem og sikker montering
 W Testet og certificeret
 W Komplet med flere trins filtreringssystem, strømforsyningskabel og stik

Konvektionsfilteret er i stand til at tilbageholde 
opløsningsmiddeldampe (carbonhydrider) permanent indtil 
filtermætning med over 99,999 %, både under normale 
driftsbetingelser og ved et simuleret uheld i sikkerhedsskabet.
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Custos - de nye skabe med konvektionsfilter fra DENIOS
Multifunktionelle skabe med konvektionsfilter gør det muligt at opbevare 
forskellige farlige medier i ét skab.

Sikkerhed på højeste niveau
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>> <<

DENIOS ONLINE SHOP

www.denios.dk/skabe

Maksimal sikkerhed 
på små arealer. Vores 
skabssortiment:

Skabe med konvektionsfilter

Fremragende kvalitet

Den moderne overvågningselektronik 
sørger for sikkerhed i den daglige drift.

 W Filtermætning ved 
opløsningsmiddeldampe 
(kulbrinter)

 W Luftudskiftning 
(returluftmængde)

 W Serviceintervaller
 W Timing for manuel kontrol 
af filtermætningen

Permanent og overvåget 
teknisk ventilation i skabene. 
Dermed eksponeres 
ingen medarbejdere for 
sundhedsfarlige dampe.

Ingen Ex-zone omkring 
skabet (ved lagring af 
antændelige væsker)

Ingen omkostningstunge
udluftningsanlæg

Høj fleksibilitet når 
opstillingsstedet skal vælges

Skabene med konvektionsfilter er blevet testet og 
certificeret af - infraserv Höchst - som akkrediteret institut.

 W Brandtest af skabet til farlige medier iht. EN 14470-1
 W GS-test af skabet til farlige medier
 W ATEX-konformitet CE II 3/-G Ex ic nA IIB T4 Gc
 W CE-overensstemmelseserklæringer

 Aktuelle priser på www.denios.dk     
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 W Døre og korpus i grå (RAL 7035)
 W Udtrækshylder med DIBt-godkendt og udtageligt opsamlingskar af 
kunststof

 W To sektioner tillader adskilt lagring af syrer og baser i ét skab
 W Korpus af coatede stålplader
 W Korrosionsbeskyttet låsemekanisme udenfor lagerrummet

Custos SL - syre- og baseskab med 
integreret cirkulationsluft

Filtersystem
Følger med ved leveringen

 W ideel til opstilling i arbejdslokaler, ca. 39 dB (A)
 W inkl. flertrins bredbåndsfilter
 W audiovisuel alarm

 W display med innovativ touchscreen
 W manuel kontrol af filtermætningen med 
prøveudtagningsventil

Type C-83 C-103

Variant 3 hylder, bundkar 3 hylder, bundkar
Udvendig mål B x D x H [mm] 810 x 520 x 2290 1055 x 520 x 2290
Opsamlingsvolumen gulvkar [l] 33 33
Bæreevne hylde [kg] 60 100
Best.-nr. hvid 248-476-JA 248-474-JA
Best.-nr. grå 248-477-JA 248-475-JA
Tilbehør

Best.-nr. hulpladeindsats til 
bundkar 202-810-JA 202-811-JA

Type SL-606 SL-1212

Variant 6 udtrækshylder 12 udtrækshylder
Udvendig mål B x D x H [mm] 600 x 615 x 2300 1197 x 615 x 2300
Opsamlingsvolumen udtrækskar [l] 11 11
Bæreevne udtrækshylde [kg] 25 25
Best.-nr. 248-479-JA 248-478-JA
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ALT KOMMER ÉT STED FRA!

Service & vedligeholdelse 
fra producenten,  
tlf. 76 24 40 80

www.denios.dk/service

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     

 W Stabil, ridsefast korpus med pulverlakeret overflade i høj kvalitet
 W Ekstra lagerniveau vha. hulpladeindsatsen (fås som tilbehør)
 W Døre med håndtag og integreret cylinderlås

Custos C - kemikalieskab med 
integreret cirkulationsluft

https://www.denios.dk/products/248476
https://www.denios.dk/products/248474
https://www.denios.dk/products/248477
https://www.denios.dk/products/248475
https://www.denios.dk/products/202810
https://www.denios.dk/products/202811
https://www.denios.dk/products/248479
https://www.denios.dk/products/248478


Type E-123 E-124 E-126

Variant 3 hylder, bundkar med hulpladeafdækning 4 udtrækskar 6 udtrækskar
Udvendig mål B x D x H [mm] 1193 x 615 x 2294 1193 x 615 x 2294 1193 x 615 x 2294
Indvendig mål B x D x H [mm] 1050 x 522 x 1647 1050 x 522 x 1647 1050 x 522 x 1647
Bæreevne hylde [kg] 75 – –
Bæreevne udtrækskar [kg] – 60 60
Opsamlingsvolumen gulvkar [l] 33 33 33
Opsamlingsvolumen udtrækskar [l] – 30 30
Vægt [kg] 525 518 550
Best.-nr. grå 248-459-JA 248-462-JA 248-465-JA
Best.-nr. gul 248-460-JA 248-463-JA 248-466-JA
Best.-nr. rød 248-461-JA 248-464-JA 248-467-JA
Tilbehør

Best.-nr. sokkelafdækning 201-062-JA 201-062-JA 201-062-JA
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Følger med ved leveringen
Filtersystem til opbevaring af antændelige væsker

- Ideel til opstilling i arbejdslokaler, ca. 39 dB (A)
- Inkl. flertrins bredbåndsfilter
- Optisk og akustisk alarm

- Display med innovativ touchscreen
- ATEX-konform: CE Ex II 3/-G Ex ic nA IIB T4 Gc

 Aktuelle priser på www.denios.dk     

Custos E - skab til farlige medier med integreret cirkulationsluft

Skabe med konvektionsfilter

 W Brandmodstandsdygtig i 90 minutter (i henhold til EN 14470-1)
 W Med ét håndtag åbnes to døre, dørholderanlæg som standard
 W Automatisk dørlukning som standard, dørene lukker automatisk efter 
60 sekunder, optisk og auditiv advarsel inden lukningen

 W To-farvet koncept, maksimal individualitet og moderne udseende, 
korpus antracitgrå (RAL 7016), dørene fås i:  
signalgul (RAL 1004) 
lysegrå (RAL 7035) 
trafikrød ( RAL 3020)

 W Integreret sokkel med frihøjde til 
nem flytning (front til afdækning 
fås som tilbehør)

 W Fleksibel opbevaring af forskellige farlige medier i ét skab

Skabe med konvektionsfilter muliggør sammenlagring af forskellige 
farlige medier i ét skab. Sundhedsfarlige dampe udsuges og filtreres. 
Det er ikke nødvendigt med en eksta udsugningskanal ud i det fri.

Billedet viser skabet med 
sokkelafdækning (tilbehør)

https://www.denios.dk/products/248459
https://www.denios.dk/products/248462
https://www.denios.dk/products/248465
https://www.denios.dk/products/248460
https://www.denios.dk/products/248463
https://www.denios.dk/products/248466
https://www.denios.dk/products/248461
https://www.denios.dk/products/248464
https://www.denios.dk/products/248467
https://www.denios.dk/products/201062
https://www.denios.dk/products/201062
https://www.denios.dk/products/201062


 

Type K-123

Variant 3 hylder, bundkar med hulpladeafdækning (stålplade), 3 karhylder, 1 bundkar (PP)
Udvendig mål B x D x H [mm] 1193 x 615 x 2294
Indvendig mål B x D x H [mm] 1050 x 522 x 1647
Opsamlingsvolumen gulvkar [l]* 22
Bæreevne hylde venstre [kg] 75
Bæreevne hylde højre [kg] 50
Vægt [kg] 553
Best.-nr. grå 248-480-JA
Best.-nr. gul 248-481-JA
Best.-nr. rød 248-482-JA
Tilbehør

Best.-nr. sokkelafdækning 201-062-JA

*Kunststof karrene har et opsamlingsvolumen på 11 liter
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1Skabe med konvektionsfilter

>> <<

ALT KOMMER ÉT STED FRA!

Service & vedligeholdelse 
fra producenten,  
tlf. 76 24 40 80

www.denios.dk/service

To sektioner (vertikal deling) tillader adskilt lagring af forskellige 
farlige medier i ét skab

 W Inkl. overvågningselektronik
 W Fleksibel opbevaring af forskellige farlige medier i ét skab
 W Dørene kan fastgøres i enhver position (i tilfælde af brand 
lukker dørene automatisk)

 W Komplet låsemekanisme og sikkerhedselementer er 
beskyttet mod korrosion og monteret udenfor lagerrummet

 W Integreret sokkel med frihøjde til nem flytning (front til 
afdækning fås som tilbehør)

 W Dørene kan låses med cylinderlås (kan indgå i et 
låsesystem), lås med rød-grøn markering

 W Stabil konstruktion med modstandsdygtig lakering
 W Justerbar i bunden til udligning af ujævnheder
 W Skabets udstyr: 
venstre side: 3 hylder bundkar med hulpladeafdækning 
(pulverlakerede stålplader) 
højre side: 3 karhylder, 1 godkendt bundkar (PP)

 W Tofarvet koncept, maksimal individualitet og moderne 
udseende, korpus i antracitgrå (RAL 7016), dørene fås i:  
signalgul (RAL 1004) 
lysegrå (RAL 7035) 
trafikrød ( RAL 3020)

Vores anbefaling:Fortæl os, hvilke farlige medier du skal opbevare i skabet. Så 
undersøger vi, om sammenlagring kan anbefales, og hvilke mængder der må opbevares. 
Der vurderes også på forhånd, hvilke farlige medier der kan filtreres gennem filtersys-
temet. Du kan finde mere information om sammenlagring af farlige medier i vores Miljø-
guide. Kontakt os gerne.

Custos K - skab til farlige medier med 
integreret cirkulationsluft

Custos K muliggør opbevaring af antændelige og 
aggressive farlige medier

Bestilling og service 76 24 40 80 151 Aktuelle priser på www.denios.dk     

https://www.denios.dk/products/248480
https://www.denios.dk/products/248481
https://www.denios.dk/products/248482
https://www.denios.dk/products/201062
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Type SafeStore-123-L SafeStore-124-L SafeStore-125-L SafeStore-126-L SafeStore-63-L SafeStore-64-L SafeStore-65-L SafeStore-66-L

Variant 3 hylder, bundkar 4 hylder, bundkar 5 hylder, bundkar 6 hylder, bundkar 3 hylder, bundkar 4 hylder, bundkar 5 hylder, bundkar 6 hylder, bundkar
Udvendig mål B x D x H [mm] 1193 x 615 x 1953 1193 x 615 x 1953 1193 x 615 x 1953 1193 x 615 x 1953 599 x 615 x 1953 599 x 615 x 1953 599 x 615 x 1953 599 x 615 x 1953
Indvendig mål B x D x H [mm] 1050 x 522 x 1647 1050 x 522 x 1647 1050 x 522 x 1647 1050 x 522 x 1647 450 x 522 x 1647 450 x 522 x 1647 450 x 522 x 1647 450 x 522 x 1647
Opsamlingsvolumen gul-
vkar [l] 33 33 33 33 11 11 11 11

Vægt [kg] 457 463 470 476 285 287 290 292
Best.-nr. 261-991-JA 261-992-JA 261-993-JA 261-994-JA 263-604-JA 263-605-JA 263-606-JA 263-607-JA
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Brandsikre skabe til farlige medier

www.denios.dk/shop

Skab SafeStore til lithium-ion-batterier
 W Skab til opbevaring af intakte lithium-ion-batterier 
(passiv lagring)

 W Typetestet brandmodstandsdygtighed på 90 minutter 
udefra iht. EN 14470-1

 W Brandmodstandsdygtighed på 90 minutter indefra iht. 
EN 1363-1

 W Med væsketæt bundkar (pulverlakeret stålplade), til 
opsamling af mulige lækager fra batteribrande

 W Permanent selvlukkende døre med olietryksdæmpere 
af høj kvalitet

 W Dørene kan låses med cylinderlås (kan indgå i et 
låsesystem), lås med rød-grøn markering

 W Justerbar i bunden til udligning af ujævnheder
 W Stabil konstruktion med modstandsdygtig lakering

Passiv lagring
Ved passiv lagring opbevares nye eller brugte lithium-ion-
batterier i en bestemt periode. Vi anbefaler at opbevare 
nye og brugte batterier separat (pr. lagerniveau) i skabet 
SafeStore.

I skabene uden opladning kan hylderne indstilles i højden. Kabinet altid i antracitgrå 
(RAL 7016), fløjdøre i blå (RAL 5010)

 Aktuelle priser på www.denios.dk     

Baseret på den afprøvede teknologi fra vores skabe til farlige medier blev der med henblik på det særlige 
farepotentiale ved opbevaring af lithium-ion-batterier udviklet et produktivt system. Brandbeskyttelse indefra og 
udefra forhindrer spredning af brande ved thermical runaway. SafeStore sortimentet byder på attraktive og sikre 
muligheder for passiv lagring af nye eller brugte lithium-ion-batterier.

SafeStore skabe til passiv lagring af lithium-ion-batterier

https://www.denios.dk/products/261991
https://www.denios.dk/products/261992
https://www.denios.dk/products/261993
https://www.denios.dk/products/261994
https://www.denios.dk/products/263604
https://www.denios.dk/products/263605
https://www.denios.dk/products/263606
https://www.denios.dk/products/263607
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Type SafeStore-123-LP, 2.0 SafeStore-124-LP, 2.0 SafeStore-125-LP, 2.0 SafeStore-126-LP, 2.0

Variant 3 hylder, bundkar 4 hylder, bundkar 5 hylder, bundkar 6 hylder, bundkar
Udvendig mål B x D x H [mm] 1193 x 615 x 1953 1193 x 615 x 1953 1193 x 615 x 1953 1193 x 615 x 1953
Indvendig mål B x D x H [mm] 1050 x 522 x 1647 1050 x 522 x 1647 1050 x 522 x 1647 1050 x 522 x 1647
Opsamlingsvolumen gulvkar [l] 33 33 33 33
Vægt [kg] 463 469 476 482
Best.-nr. 292-896-JA 292-897-JA 292-898-JA 292-899-JA

>> <<

ALT KOMMER ÉT STED FRA!

Service & vedligeholdelse 
fra producenten,  
tlf. 76 24 40 80

www.denios.dk/service

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     

I overensstemmelse med sikkerhedskonceptet leveres 
Safeog SmartStore skabe gratis til bestemmelsesste-
det. Vi anbefaler at placere skabene i højde med 
jordoverfladen, så de hurtigt kan evakueres i tilfælde 
af uheld. Derudoveranbefaler vi en servicekontrakt til 
alle SmartStore-skabe.

Med det integrerede advarsels-/brandhæmmende system i 3 trin byder vores 
skabe SafeStore-Pro på høj sikkerhed ved opbevaring af lithium-ionen-batterier. 
Brand i skabet bliver opdaget omgående.  Forbindelsen til en permanent bemandet 
bygningskontrolsystem sørger for, at der straks kan iværksættes passende 
foranstaltninger. Telekommunikationsmodulet, som følger med ved leveringen, byder på 
yderligere muligheder.  Vha. modulet kan alarmen sendes til op til 5 frit programmerbare 
modtagere via et mobilnetværk.

Batteriskab SafeStore-Pro til opladning af lithium-
ion-batterier, med brandhæmmende system

 W Med telekommunikationsmodul til varsling af 
overvågningssteder via mobiltelefonnettet.

 W Inkl. advarsels-/brandhæmmende system: 3 trins 
alarmsystem af høj kvalitet i skabets indre, udløses 
automatisk i tilfælde af brand

 W Elektronisk styring inkl. potentialfri alarmkontakt til 
kontrolsystemet

Kabinet antracitgrå (RAL 7016) med fløjdøre i blå (RAL 5010), med perforerede 
hylder og advarsels-/brandhæmmende system.

https://www.denios.dk/products/292896
https://www.denios.dk/products/292897
https://www.denios.dk/products/292898
https://www.denios.dk/products/292899
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Type SmartStore-123-L, 2.0 SmartStore-124-L, 2.0 SmartStore-125-L, 2.0 SmartStore-126-L, 2.0

Variant* 3 hylder, bundkar 4 hylder, bundkar 5 hylder, bundkar 6 hylder, bundkar
Udvendig mål B x D x H [mm]** 1193 x 615 x 2224 1193 x 615 x 2224 1193 x 615 x 2224 1193 x 615 x 2224
Indvendig mål B x D x H [mm] 1050 x 522 x 1647 1050 x 522 x 1647 1050 x 522 x 1647 1050 x 522 x 1647
Opsamlingsvolumen gulvkar [l] 33 33 33 33
Vægt [kg] 490 488 495 503
Best.-nr. 292-904-JA 292-905-JA 292-906-JA 292-907-JA

*Hyldernes og stikkontakternes position kan ikke ændres.
**Højde inkl. konvektionsfilter

Brandsikre skabe til farlige medier

www.denios.dk/shop Aktuelle priser på www.denios.dk     

Vi anbefaler at lave en risikovurdering i forvejen.

SmartStore-skabene byder på optimale betingelser til aktiv lagring af nye eller brugte lithium-ion-batterier. Ud over et 3-trins 
advarsels- og brandhæmmende system er skabene udstyret med op til 6 lister med stikkontaker. Batterier kan opbevares og 
samtidig oplades sikkert. 

SmartStore skab til opladning - til aktiv lagring af lithium-ion-batterier

 W Levering inkl. 400 V kabel
 W Inkl. sikkerhedspakke bestående af et telekommunikationsmodul til varsling af overvågningssteder via 
mobiltelefonnettet. Der medfølger også en potentialfri interface opkobling til en bemandet kontrolcentral 
(ikke en brandcentral). For at beskytte skabet 24/7, er en tilslutning til et overvågningssted påkrævet.

 W Inkl. advarsels-/brandhæmmende system: 3 trins alarmsystem af høj kvalitet i skabets indre, udløses 
automatisk i tilfælde af brand

 W Hvert lagerniveau er udstyret med stikkontakter af høj 
kvalitet inkl. metalkabinet og op til 10 beskyttelses 
kontaktdåser (landespecifikke afvigelser). Stikkontakterne er 
monteret på skabets bagvæg og klar til brug. 

 W Vi anbefaler, at placere skabene i højde med jordoverfladen, 
så skabene hurtigt kan evakueres i tilfælde af uheld. Ud 
over det anbefaler vi en servicekontrakt til alle Safe- og 
SmartStore-skabe.

SmartStore med brandbeskyttelse indefra og udefra og et 3 trins 
advarsels-/brandhæmmende system.

https://www.denios.dk/products/292904
https://www.denios.dk/products/292905
https://www.denios.dk/products/292906
https://www.denios.dk/products/292907
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ALT KOMMER ÉT STED FRA!

Service & vedligeholdelse 
fra producenten,  
tlf. 76 24 40 80

www.denios.dk/service

Brandsikre skabe til farlige medierBrandsikre skabe til farlige medier

Aktiv lagring
Ved aktiv lagring bliver lithium-ion-batterier opladet eller delvis afladet (60-70%) i et skab.
Der genereres varme, mens et lithium-ion-batteri oplades. Opstår der for meget varme, f.eks. fordi 
batteriet, opladeren eller tilslutningskablet er i stykker, kan der opstå brand. En anden høj risikofaktor 
en den termiske runaway af lithium-ion-batterier, som kan opstå ved f.eks. interne kortslutninger.

90 
minutters 
sikkerhed!

Brandhæmmende system

Integreret teknisk ventilation

De perforerede hylder i kombination 
med stålbunden forhindrer væsketab.

Funktionsvisning (grøn LED) og 
advarselslampe (rød LED)

Brandalarm og temperatursensor

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     

1

2

3

4
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Liste med metalkabinet og 
beskyttelseskontakter.
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SmartStore med brandbeskyttelse indefra og udefra og et 3 trins advarsels-/
brandhæmmende system.
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www.denios.dk/kat/25448

Levering inkl. en ekstra udtrækshylde

Inkl. 4 stikkontakter pr. udtrækshylde

Hjulsæt til soklen (tilbehør, kan ikke 
bestilles efterfølgende)

Du kan finde alle produkter fra kategorien skabe 
til lithium-ion her:

Batteri skab SmartStore, underskab til opladning af 
lithium-ion-batterier, kompakt, praktisk og sikkert!
Underskabet kan fleksibelt integreres under mange bordplader takket være den praktiske højde på 781 mm. På denne måde kan 
lithium-ion-batterier oplades i et sikkert miljø og er igen tilgængelige med fuld styrke dagen efter. Takket være den integrerede 
transportsokkel kan skabet i tilfælde af skader flyttes til et sikkert sted udendørs.

 W Med telekommunikationsmodul til varsling af overvågningssteder via 
mobiltelefonnettet.

 W Typetestet brandmodstandsdygtighed på 90 minutter udefra iht. EN 
14470-1, 
brandmodstandsdygtighed på 90 minutter indefra iht. EN 1363-1

 W Perfekt udnyttelse af pladsen under arbejdsbordet.
 W Frihøjde vha. integreret transportsokkel (hjul som tilbehør, kan kun 
bestilles ifm. skabet, kan ikke eftermonteres)

 W Vi anbefaler, at placere skabene i højde med jordoverfladen, så skabene 
hurtigt kan evakueres i tilfælde af uheld. Ud over det anbefaler vi en 
servicekontrakt til alle Safe- og SmartStore-skabe.

 W Med væsketæt bundkar (pulverlakeret stålplade), til opsamling af 
mulige lækager fra batteribrande

 W Dørene kan låses med cylinderlås (kan indgå i et låsesystem), lås med 
rød-grøn markering

 W Stabil konstruktion med modstandsdygtig lakering
 W Plug-in version, direkte tilslutning til elnet
 W Med cylinderlås og statusindikator
 W Inkl. sikkerhedspakke bestående af et telekommunikationsmodul til 
varsling af overvågningssteder via mobiltelefonnettet. Der medfølger 
også en potentialfri interface opkobling til en bemandet kontrolcentral 
(ikke en brandcentral). For at beskytte skabet 24/7, er en tilslutning til et 
overvågningssted påkrævet.

Type SmartStore-U, 2.0

Variant 1x udtrækskar, 1 x udtrækniveau, inkl. liste med 4 stikkontakter i hver,
inkl. brandalarm, integreret ventilation, transportsokkel med frihøjde

Udvendig mål B x D x H [mm] 593 x 637 x 781
Indvendig mål B x D x H [mm] 470 x 450 x 580
Opsamlingsvolumen gulvkar [l] 11
Vægt [kg] 161
Best.-nr. 292-931-JA
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Type SmartStore-Compact, 2.0 SmartStore-Compact-7, 2.0

Variant 4 perforerede hylder, 1 bundkar 7 x metalbokse med perforeret hylde, 1 x fri højde 
360, 6 x 170 mm,1 x bundkar

Udvendig mål B x D x H [mm] 599 x 615 x 1953 599 x 615 x 1953
Indvendig mål B x D x H [mm] 450 x 522 x 1647 450 x 522 x 1647
Opsamlingsvolumen gulvkar [l] 11 11
Vægt [kg] 292 306
Best.-nr. 292-921-JA 292-926-JA

>> <<

ALT KOMMER ÉT STED FRA!

Service & vedligeholdelse 
fra producenten,  
tlf. 76 24 40 80

www.denios.dk/service

Batteriskab SmartStore-Compact til opladning af lithium-ion-batterier, 
1-fløjet dør, fås også med aflåseligt bokssystem
Den pladsbesparende version uden hverken teknisk ventilation eller brandhæmmende system. Udstyret med perforerede 
hylder og 2 lister med stikkontakter. Fås også med boksystem af pulverlakeret stålplade, til separat 
opbevaring af lithium-ion-batterierne

I overensstemmelse med sikkerhedskonceptet leveres Safeog 
SmartStore skabe gratis til bestemmelsesstedet. Vi anbefaler 
at placere skabene i højde med jordoverfladen, så de hurtigt 
kan evakueres i tilfælde af uheld. Derudoveranbefaler vi en 
servicekontrakt til alle SmartStore-skabe.

 W Med telekommunikationsmodul til 
varsling af overvågningssteder via 
mobiltelefonnettet.

 W Levering inkl. 400 V kabel
 W Inkl. røgdetektor med alarmkontakt til 
videresendelse af alarmen, 2 lister med 
stikkontakter

 W Typetestet brandmodstandsdygtighed på 90 
minutter udefra iht. EN 14470-1, 
brandmodstandsdygtighed på 90 minutter 
indefra iht. EN 1363-1

 W Til sikker og ukompliceret opladning 
af batterier i det brandsikre skab vha. 
beskyttede stikkontakter af høj kvalitet

 W Med væsketæt bundkar (pulverlakeret 
stålplade), til opsamling af mulige lækager 
fra batteribrande

 W Dørene kan låses med cylinderlås (kan indgå 
i et låsesystem), lås med rød-grøn markering

 W Vi anbefaler, at placere skabene i højde 
med jordoverfladen, så skabene hurtigt kan 
evakueres i tilfælde af uheld. Ud over det 
anbefaler vi en servicekontrakt til alle Safe- 
og SmartStore-skabe.

 W Plug-in version, direkte tilslutning til elnet
 W Justerbar i bunden til udligning af 
ujævnheder

 W Stabil konstruktion med modstandsdygtig 
lakering

 W Udluftningstilslutning (NW 75) øverst på 
skabet

Aktiv lagring
Ved aktiv lagring bliver lithium-ion-batterier opladet eller delvis afladet (60-70%) i et skab.
Der genereres varme, mens et lithium-ion-batteri oplades. Opstår der for meget varme, f.eks. fordi 
batteriet, opladeren eller tilslutningskablet er i stykker, kan der opstå brand. En anden høj risikofaktor 
en den termiske runaway af lithium-ion-batterier, som kan opstå ved f.eks. interne kortslutninger.
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Type GU 50.T GU 50

Variant 1 udtrækskar 1 udtrækskar
Udvendig mål 
B x D x H [mm] 593 x 502 x 600 593 x 574 x 600

Indvendig mål 
B x D x H [mm] 470 x 382 x 502 470 x 452 x 502

Bæreevne udtræks-
kar [kg] 50 50

Vægt [kg] 103 114
Best.-nr. Typ 90 178-043-JA 122-888-JA

Type GU 90.T GU 90

Variant 1 udtrækskar 1 udtrækskar
Udvendig mål 
B x D x H [mm] 893 x 502 x 600 893 x 574 x 600

Indvendig mål 
B x D x H [mm] 771 x 382 x 502 771 x 452 x 502

Bæreevne udtræks-
kar [kg] 50 50

Vægt [kg] 136 147
Best.-nr. Typ 90 178-044-JA 122-890-JA

Type GU 111.T GU 111

Variant 2 udtrækskar 2 udtrækskar
Udvendig mål 
B x D x H [mm] 1102 x 502 x 600 1102 x 574 x 600

Indvendig mål 
B x D x H [mm] 979 x 382 x 502 979 x 452 x 502

Bæreevne udtræks-
kar [kg] 50 25

Vægt [kg] 169 182
Best.-nr. Typ 90 178-046-JA 116-998-JA
Best.-nr. Typ 30 – 141-917-JA
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Brandsikre skabe til farlige medier

Kabinet til konfektionsfilter

Udsugning til underskabe, suger dampe og gasser direkte der, hvor de opstår.

Ventilation

Udsuging med overvågning, 
Best.-nr. 210-548-JA

Udsugning med overvågning og alarmkontakt, 
Best.-nr. 210-549-JA

Brandsikkert underskab til opbevaring af brændbare væsker 
(H224 - H226) i arbejdslokaler iht. loven

 W Stabilitetstest: 50.000 åbninger og lukninger uden slitage

 W Sikker opbevaring af farlige væsker
 W Bekvem opstilling under f.eks. et arbejdsbord

Alle brandsikre skabe fra DENIOS opfylder kravene iht. EN 14470-1. Den europæiske standard regulerer konstruktionskravene og test-
betingelserne for brandsikre skabe til opbevaring af antændelige væsker i arbejdslokaler.

Billede inkl. sokkel (tilbehør)

 Aktuelle priser på www.denios.dk     

GU underskab, brandmodstandsdygtighed EI 30 eller EI 90

 W Kabinet til konfektionsfilter, monteres direkte på underskabet  Passer til modeller med 
en højde på 600 mm + mobil sokkel og en dybde på 574 mm 
(B 420, D 615 mm)

 W Konvektionsfilret kan således sørge for ventilation af et underskab, når det er 
beskyttet af et kabinet

Best.-nr. 292-144-JA

https://www.denios.dk/products/178043
https://www.denios.dk/products/122888
https://www.denios.dk/products/178044
https://www.denios.dk/products/122890
https://www.denios.dk/products/178046
https://www.denios.dk/products/116998
https://www.denios.dk/products/141917
https://www.denios.dk/products/210548
https://www.denios.dk/products/210549
https://www.denios.dk/products/292144
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DENIOS ONLINE SHOP

www.denios.dk/shop

 
Det passende tilbehør 
fås i webshoppen!

>> <<

ALT KOMMER ÉT STED FRA!

Service & vedligeholdelse 
fra producenten,  
tlf. 76 24 40 80

www.denios.dk/service

Brandsikre skabe til farlige medier

Type GU 110.T GU 110

Variant 1 udtrækskar 1 udtrækskar
Udvendig mål B x D x H [mm] 1102 x 502 x 600 1102 x 574 x 600
Indvendig mål B x D x H [mm] 979 x 382 x 502 979 x 452 x 502
Bæreevne udtrækskar [kg] 50 50
Vægt [kg] 166 175
Best.-nr. Typ 90 178-045-JA 116-993-JA
Best.-nr. Typ 30 – 141-916-JA

Type GU 110_H8

Variant 2 udtrækskar
Udvendig mål 
B x D x H [mm] 1102 x 600 x 800

Indvendig mål 
B x D x H [mm] 979 x 482 x 702

Bæreevne udtrækskar [kg] 50
Vægt [kg] 228
Best.-nr. Typ 90 235-881-JA

Type GU 112.T GU 112

Variant 1 gulvkar 1 gulvkar
Udvendig mål 
B x D x H [mm] 1102 x 502 x 600 1102 x 574 x 600

Indvendig mål 
B x D x H [mm] 979 x 382 x 502 979 x 452 x 502

Vægt [kg] 166 178
Best.-nr. Typ 90 178-047-JA 116-999-JA
Best.-nr. – 141-918-JA

Type GU 140.T GU 140

Variant 2 udtrækskar 2 udtrækskar
Udvendig mål 
B x D x H [mm] 1402 x 502 x 600 1402 x 574 x 600

Indvendig mål 
B x D x H [mm] 1279 x 382 x 502 1279 x 452 x 502

Bæreevne udtrækskar 
[kg] 50 50

Vægt [kg] 216 223
Best.-nr. Typ 90 178-048-JA 116-995-JA
Best.-nr. Typ 30 – 141-919-JA

Type GU 60_H8

Variant 1 udtrækskar
Udvendig mål B x D x H [mm] 593 x 600 x 800
Indvendig mål B x D x H [mm] 470 x 482 x 702
Bæreevne udtrækskar [kg] 50
Vægt [kg] 142
Best.-nr. Typ 90 235-882-JA

 W Udstyret med ventilationstilslutning (DN50) på bagsiden
 W Låselig med cylinderlås, lås med rød-grøn markering
 W Pulverlakeret korpus i RAL 7035 (lysegrå), af stålplader
 W Stabilitetstest: 50.000 åbninger og lukninger uden slitage
 W Væsketæt opsamlingskar

Sokkel med hjul, højde 30 mm, til bredde 593 mm, Best.-nr. 133-465-JA
Sokkel med hjul, højde 30 mm, til bredde 893 mm, Best.-nr. 133-466-JA
Sokkel med hjul, højde 30 mm, til bredde 1102 mm, Best.-nr. 133-467-JA
Sokkel med hjul, højde 30 mm, til bredde 1402 mm, Best.-nr. 133-471-JA

Tilbehør: Et andet udtræksniveau eller et gulvkar øger 
opbevaringspladsen.

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     

Billede inkl. sokkel (tilbehør)

https://www.denios.dk/products/178045
https://www.denios.dk/products/116993
https://www.denios.dk/products/141916
https://www.denios.dk/products/235881
https://www.denios.dk/products/178047
https://www.denios.dk/products/116999
https://www.denios.dk/products/141918
https://www.denios.dk/products/178048
https://www.denios.dk/products/116995
https://www.denios.dk/products/141919
https://www.denios.dk/products/235882
https://www.denios.dk/products/133465
https://www.denios.dk/products/133466
https://www.denios.dk/products/133467
https://www.denios.dk/products/133471


Type VbF 90.1 Vbf 90.2 VbF 90.2 VbF 90.2-K

Variant 1 opsamlingskar 1 opsamlingskar 1 opsamlingskar, 1 hylde 1 reol til opbevaring af smådunke
Udvendig mål B x D x H [mm] 1105 x 1018 x 2224 1555 x 1018 x 2224 1555 x 1018 x 2224 1555 x 1018 x 2224
Indvendig mål B x D x H [mm] 936 x 864 x 1890 1386 x 864 x 1890 1386 x 864 x 1890 1386 x 864 x 1890
Lagerkapacitet (emballage) tromlelagring tromlelagring tromlelagring smådunke
Opsamlingsvolumen [l] 220 220 220 66
Bæreevne opsamlingskar [kg] 700 800 800 –
Bæreevne hylde [kg]* – – 75 200
Vægt [kg] 836 1069 1083 1100
Best.-nr. 117-038-JA 117-041-JA 117-044-JA 136-797-JA

*ved VbF 90.2-K refererer bæreevnen til reolhylderne
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Brandsikre skabe til farlige medier

Tromleskab type VbF 90.2, inkl. hylde

 W Til opbevaring af større mængder af antændelige 
væsker (H224 - H226) i arbejdsrum i henhold til 
loven

 W Godkendt som EI90 skab ifølge EN 14470-1
 W Kan tilsluttes til eksisterende 
ventilationssystemer (DN 75), tilslutningsstuds i 
skabets loft

 W Ventilationsåbningerne lukker automatisk i 
brandtilfælde

 W Sikker aftapning vha. jordforbindelse 
indvendig og udvendig på bagvæggen, 
indvendig med jordledning inkl. klemme

 W Pulverlakering af høj kvalitet, RAL 7035, 
lysegrå

Med vores skabe til farlige medier kan større enheder og 200 liters tromler opbevares der, hvor de skal bruges. Med en transportsokkel 
(tilbehør) kan skabene løftes og flyttes. Skabene har et godkendt opsamlingskar til opsamling af spildte væsker.

 Aktuelle priser på www.denios.dk     

Best.-nr. 117-044-JA

Tilbehør Best.-nr.

hylde til VbF 90.1 117-040-JA
hylde til VbF 90.2 117-043-JA
hylde til VbF 90.2-K 170-660-JA
Konfektionsfilter til VbF tromleskabe 287-780-JA
teknisk ventilation, ex-sikret 116-941-JA
radialventilator, ikke ex-sikret 116-943-JA
Ventilation til tromleskabe med overvågning og alarm 251-167-JA
transportsokkel, til skabsbredde 1105 mm 158-140-JA
transportsokkel, til skabsbredde 1555 mm 158-142-JA

https://www.denios.dk/products/117038
https://www.denios.dk/products/117041
https://www.denios.dk/products/117044
https://www.denios.dk/products/136797
https://www.denios.dk/products/117044
https://www.denios.dk/products/117040
https://www.denios.dk/products/117043
https://www.denios.dk/products/170660
https://www.denios.dk/products/287780
https://www.denios.dk/products/116941
https://www.denios.dk/products/116943
https://www.denios.dk/products/251167
https://www.denios.dk/products/158140
https://www.denios.dk/products/158142


Bestil ogsåBestil også

Best.-nr. 136-797-JA
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Service & vedligeholdelse 
fra producenten,  
tlf. 76 24 40 80

www.denios.dk/service

Brandsikre skabe til farlige medier

ATEX-konform: Ex II 3/- G Ex ic nA IIB 
T4 Gc. 
Til udsugning af zone 1 skal der bruges 
teknisk ventilation, Best.-Nr. 116941, 
eller kontakt os for rådgivning.

 W Med en justerbar og automatisk tromlegriber, som griber tromlen på sikker vis
 W Sikkerhed også ved forskellige tromlestørrelser
 W Testet og egnet til brug i Ex-områder: IIB T4 zone 1

Tromleskabet VbF 90.2-K har seriemæssigt en hylde til opbevaring af 
små tromler på 3 forskellige niveauer, der kan højdeindstilles, reolens 
mål B x D x H (mm): ca. 1355 x 600 x 1820

Best.-nr. 212-869-JA

Til forsyning med 200 liters tromler kan der med fordel bruges en gaffeltruck ifm. 
tromlegriber SK-S

Tromlegriber SK:

Tromleskab VbF 90.1 (reolhylde som tilbehør)

Tromleskabene kan udstyres med en 
transportsokkel (frihøjde 100 mm). Nem og sikker 
intern transport af skabene.

Konvektionsfilter til 
Vbf-tromleskabe, med flere 
trins filtersystem. 
Netkabel, se 
tilbehør.
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Best.-nr. 117-038-JA

Best.-nr. 287-780-JA

https://www.denios.dk/products/136797
https://www.denios.dk/products/212869
https://www.denios.dk/products/117038
https://www.denios.dk/products/287780


 W Hvilke medier skal du opbevare?
 W Hvilke størrelser og mængder skal du opbevare?
 W Skal du tappe fra lageret?

Få besked om fejl og farer i dit 
lager - i realtid

Udarbejd det rette lager til farlige  
medier med 9 trin

DENIOS CONNECT GUIDE

www.denios.dk/sikkert-forbundet www.denios.dk/udarbejd-miljoecontainer

Med det nye DENIOS connect får du et komplet overblik over 
tilstanden af dit lager - direkte på din digitale enhed. Uanset om du 
er på farten eller har vagt: Med DENIOS connect overvåger digitale, 
netværksforbundne sensorer konstant statussen på dit lager til farlige 
medier - lige fra lækager til temperaturer og ventilation.

Vores definition på service omfatter hele bestillingsprocessen samt 
produktets livscyklus. Vores teknikere sikrer en professionel installa-
tion af dit lager til farlige medier og er med under hele godkendelsen 
på stedet, herunder alle installations- og driftstests. Efter idriftsæt-
telsen tager vi os gerne af den regelmæssige vedligeholdelse for dig.

www.denios.dk/knowhow

Service og vedligeholdelse

SERVICE

Guides

Artikler

FAQs

Interviews

Tjeklister

Videoer

Whitepapers

og meget mere!

DENIOS Knowhow:
Alt, hvad du skal vide om lagre til farlige medier.

www.denios.dk/service/ 
service-og-vedligeholdelse

www.denios.dk/udstyr

Leder du efter en miljøvenlig løsning til at opbevare og håndtere større mængder farlige medier efter loven? Uanset om du skal bruge en miljøcontainer eller 
brandsikre container, så kan DENIOS' lagersystemer tilpasses til dine formål, lagermedier og virksomhedens forhold. Du kan vælge mellem reolcontainere, 
miljødepoter og walk-in-containere. I vores produktion designer, fremstiller og tilpasser vi dit lagersystem til dine behov.

Det er vores ambition at optimere dit lagersystem efter dine behov 
- på en effektiv og nem måde. Som producent ved vi præcis, hvad 
vores kunder har brug for, og vi har allerede integreret de relevante 
komponenter i vores omfattende sortiment af udstyr. Find de det rette 
udstyr blandt vores brede udvalg af gennemprøvede muligheder.

Udstyr til lagre til farlige medier

UDSTYR

 

http://www.denios.dk/sikkert-forbundet
http://www.denios.dk/udarbejd-miljoecontainer
http://www.denios.dk/sikkert-forbundet
http://www.denios.dk/service/service-og-vedligeholdelse
http://www.denios.dk/knowhow/miljocontainer
http://www.denios.dk/knowhow
http://www.denios.dk/service/service-og-vedligeholdelse
http://www.denios.dk/udstyr


www.denios.dk/nyhedsbrev

VI  SER FREM TIL  AT BESVARE DINE SPØRGSMÅL.

I DENIOS miljøguide finder du alle de vigtigste love, forskrifter og 
viden om sikker opbevaring af farlige medier og arbejdssikkerhed. 
På den måde er vores kunder altid godt informeret. Få eksklusiv 
adgang til miljøguiden ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev:

DENIOS MILJØGUIDE

Har du brug for rådgivning om opbevaring af farlige medier? 
Så hjælper vores konsulenter dig gerne videre.

Rådgivning i din virksomhed
Vores konsulenter ser frem til at rådgive dig 
personligt - også gerne i din virksomhed.

76 24 40 80

 

http://www.denios.dk/nyhedsbrev


Virksomheder, der arbejder med farlige medier, er ikke kun ansvarlige 
for sikker opbevaring og håndtering af medierne, men også for at 
beskytte dem mod uautoriseret adgang. I vores artikel finder du vigtig 
viden om, hvordan du beskytter dine farlige medier mod indbrud og 
hærværk.

Risikovurdering for farlige medier Beskyt dine farlige medier mod 
uautoriseret adgang

FAQ ARTIKLER

www.denios.dk/risikovurdering www.denios.dk/uautoriseret-adgang

Håndterer, bruger eller opbevarer du farlige stoffer, væsker og medier? 
Så kan du ikke undgå risikovurderinger. Det er en central del af et 
sikkert arbejdsmiljø og essentielt for medarbejdernes sundhed. I vores 
FAQ finder du svar på mange af de ofte stillede spørgsmål om emnet.

Opbevaring af farlige medier er altid en særlig udfordring for virksomheder. 
Hvis du skal opbevare et par 200-liters tromler eller IBC'er med en volu-
men på 1.000 liter, er et skab til farlige medier ikke længere tilstrækkeligt. 
Men samtidig er en miljøcontainer for stor, dyr og kræver for meget plads. 
Og netop derfor har vi udviklet en økonomisk løsning, så du kan opbevare 
få store eller flere små beholdere på en pladsbesparende og sikker måde: 
med vores depoter til kemikalier, olier og andre farlige medier.

De robuste SteelSafe depoter til farlige medier er udviklet af 
vores ingeniører i vores interne innovationsafdeling og er derefter 
fremstillet i den topmoderne produktion. Svejsearbejdet udføres 
af kvalificeret faglært personale, og vi fornyer regelmæssigt vores 
svejsecertifikater til formålet. 

Som udvikler og producent har sikkerhed og kvalitet højeste prioritet. 

www.denios.dk/knowhow

Opbevar store beholdere på ganske 
lidt plads

Sådan bliver et SteelSafe-depot til

ARTIKLER DENIOS ENGINEERING

Guides

Artikler

FAQ

Interviews

Tjeklister

Videoer

Whitepapers

og meget mere!

DENIOS Knowhow:
Alt, hvad du skal vide om depoter til farlige medier.

www.denios.dk/spar-plads www.denios.dk/steelsafe

DENIOS’ depoter til farlige medier er designet til sikker opbevaring af smådunke, tromler eller IBC palletanke. Fremstillet af kunststof eller stål yder depo-
terne effektiv beskyttelse og er velegnede til både indendørs og udendørs opstilling. 

http://www.denios.dk/risikovurdering
http://www.denios.dk/uautoriseret-adgang
http://www.denios.dk/knowhow
http://www.denios.dk/spar-plads
http://www.denios.dk/steelsafe


overensstemmelseserk-
læring

Stål eller kunststof?
Hvilket depot til farlige medier har du brug for?

www.denios.dk/depoter

Oplev de mange forskellige depoter i videoen!

Depoter til farlige medier er kompakte lagre med integreret opsamlingskar. Opsamlingskarret danner grundlaget for at kunne opsamle spildte farlige medie i 
tilfælde af, at en af lagerbeholderne er i stykker. Derudover består depoter til farlige medier af en konstruktion af vægge, tag, aflåselige døre eller rullejalou-
sier, der beskytter lagermedierne. Depoter til farlige medier fremstilles af modstandsdygtigt kunststof eller robust stål. Valget af depot afhænger af, hvilket 
medie du skal opbevare. Mediets sikkerhedsdatablad er et vigtigt redskab for at finde frem til det rigtige materiale.

Det afhænger af, hvad du skal opbevare.

PolySafe. Depoter til farlige medier af kunststof

Med PolySafe-serien tilbyder DENIOS korrosionsfrie, vejrbestandige 
og stabile depoter til opbevaring af farlige materialer, fremstillet af 
polyethylen. Depoterne er velegnede til opbevaring af vandforurenende 
medier og aggressive kemikalier iht. loven, indendørs eller i overdækkede 
udendørsområder.

Depoterne fås til smådunke, op til 8 tromler eller 2 IBC palletanke og kan 
forsynes med gaffeltruck eller palleløfter. De fremstilles med frihøjde og er 
aflåselige. Fløjdøre, rullejaluosier eller skydedøre - som markedsførende 
virksomhed og producent tilbyder DENIOS den perfekte løsning til ethvert 
behov.

SteelSafe. Depoter til farlige medier af stål

Med den nye SteelSafe-serie samler DENIOS nu alle stål-depoter til farlige 
medier under ét tag. De solide depoter af stål er velegnede til opbevaring af 
vandforurenende medier eller til passiv lagring af brandfarlige væsker. Du 
kan både opstille dem indendørs og udendørs eller i Ex-områder, forudsat at 
der er tilstrækkelig ventilation og jording.

Depoterne er velegnede til opbevaring af smådunke, op til 8 tromler eller 
2 IBC palletanke og kan forsynes med gaffeltruck eller palleløfter. Depoter 
af stål fremstilles med frihøjde. De er aflåselige, pulverlakerede og alsidige 
i brug takket være forskellige versioner med fløjdøre, rullejalousier eller 
skydedøre.

http://www.denios.dk/depoter


166

1

Dørvariant fløjdør fløjdør fløjdør

Lagerkapacitet tromler à 200 liter smådunke smådunke
Antal 1 – –

Leveringsomfang Uden reol
Med stålreol: indvendig mål B x D (mm) 900 x 800, 

bæreevne pr. fag 250 kg, 3 lagerniveauer højdejusterbar 
i trin på 25 mm

Med kunststofreol: indvendig mål B x D (mm) 900 x 590, 
bæreevne pr. fag 180 kg, 3 lagerniveauer højdejusterbar 

i trin på 100 mm
Udvendig mål B x D x H [mm] 1140 x 1050 x 2060 1140 x 1050 x 2060 1140 x 1050 x 2060
Indvendig mål B x D x H [mm] 975 x 910 x 1500 975 x 910 x 1500 975 x 910 x 1500
Opsamlingsvolumen [l] 245 245 245
Bæreevne total [kg] 400 400 400
Best.-nr. 271-829-JA 271-830-JA 271-831-JA
Tilbehør Monteringssæt Monteringssæt Monteringssæt
Best.-nr. 212-607-JA 212-607-JA 212-607-JA

 Aktuelle priser på www.denios.dk     
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Depoter til farlige medier

 W Til opbevaring af miljøskadelige medier og aggressive kemikalier i henhold til loven
 W Korrosionsfri, vejrbestandig og stabil
 W Fremstillet af polyethylen (HDPE)

PolySafe depot til farlige medier D1, til 1 tromle à 200 liter og smådunke

 W Med døre eller pladsbesparende jalousilåge
 W Fås også med integreret reolsystem til opbevaring af smådunke

PolySafe depot til farlige medier D1 med 
døre og integreret reolsystem af stål, 

PolySafe depot til farlige medier D1 med 
døre og integreret reolsystem af kunststof, 
Best.-nr. 271-831-JA

 PolySafe depot til farlige medier D1 med døre, 
til opbevaring af 1 tromle à 200 liter
Best.-nr. 271-829-JA
Som tilbehør: PE-halvpalle til placering af 1 tromle à 200 liter, 
Best.-nr. 273-241-JA Best.-nr. 271-830-JA

www.denios.dk/shop

https://www.denios.dk/products/271829
https://www.denios.dk/products/271830
https://www.denios.dk/products/271831
https://www.denios.dk/products/212607
https://www.denios.dk/products/212607
https://www.denios.dk/products/212607
https://www.denios.dk/products/271831
https://www.denios.dk/products/271829
https://www.denios.dk/products/273241
https://www.denios.dk/products/271830
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Dørvariant Persienne Persienne Persienne

Lagerkapacitet tromler à 200 liter smådunke smådunke
Antal 1 – –

Leveringsomfang Uden reol
Med stålreol: indvendig mål B x D (mm) 900 x 800, 

bæreevne pr. fag 250 kg, 3 lagerniveauer højdejusterbar 
i trin på 25 mm

Med kunststofreol: indvendig mål B x D (mm) 900 x 590, 
bæreevne pr. fag 180 kg, 3 lagerniveauer højdejusterbar 

i trin på 100 mm
Udvendig mål B x D x H [mm] 1140 x 1050 x 2060 1140 x 1050 x 2060 1140 x 1050 x 2060
Indvendig mål B x D x H [mm] 975 x 910 x 1500 975 x 910 x 1500 975 x 910 x 1500
Opsamlingsvolumen [l] 245 245 245
Bæreevne total [kg] 400 400 400
Best.-nr. 271-832-JA 271-833-JA 271-834-JA
Tilbehør Monteringssæt Monteringssæt Monteringssæt
Best.-nr. 212-607-JA 212-607-JA 212-607-JA

 Aktuelle priser på www.denios.dk     
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Depoter til farlige medier

 W Høj bestandighed mod f.eks. olie, syrer og baser
 W Med integreret opsamlingskar
 W Regnvand afledes til bagsiden

 W Integrerede gaffellommer
 W Forberedt til gulvmontage (monteringssæt som tilbehør)
 W PolySafe depoter leveres samlet

PolySafe depot til farlige medier D1 med 
jalousilåge og integreret reolsystem af kunststof, 
Best.-nr. 271-834-JA

PolySafe depot til farlige medier D1 med 
jalousilåge og integreret reolsystem af stål, 
Best.-nr. 271-833-JA

Som tilbehør: PE-halvpalle til placering af 1 tromle à 200 liter, 
Best.-nr. 273-241-JA

PolySafe depot til farlige medier D1 med 
jalousilåge, til opbevaring af 1 tromle à 200 liter, 
Best.-nr. 271-832-JA

Bestilling og service 76 24 40 80

https://www.denios.dk/products/271832
https://www.denios.dk/products/271833
https://www.denios.dk/products/271834
https://www.denios.dk/products/212607
https://www.denios.dk/products/212607
https://www.denios.dk/products/212607
https://www.denios.dk/products/271834
https://www.denios.dk/products/271833
https://www.denios.dk/products/273241
https://www.denios.dk/products/271832
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Dørvariant fløjdør fløjdør fløjdør fløjdør

Lagerkapacitet tromler à 200 liter tromler à 200 liter smådunke smådunke
Antal 2 2 – –

Leveringsomfang Uden reol Uden reol
Med stålreol: indvendig mål B x D (mm)  

1300 x 800, bæreevne pr. fag 250 kg,  
3 lagerniveauer højdejusterbar i trin på 25 mm

Med kunststofreol: indvendig mål B x D (mm) 
1300 x 590, bæreevne pr. fag 180 kg,  

3 lagerniveauer højdejusterbar i trin på 100 mm
Udvendig mål B x D x H [mm] 1560 x 1080 x 1980 1140 x 1410 x 1980 1560 x 1080 x 1980 1560 x 1080 x 1980
Indvendig mål B x D x H [mm] 1370 x 910 x 1500 975 x 1315 x 1500 1370 x 910 x 1500 1370 x 910 x 1500
Opsamlingsvolumen [l] 250 240 250 250
Bæreevne total [kg] 800 800 800 800
Best.-nr. 211-945-JA 240-861-JA 218-998-JA 265-939-JA
Tilbehør Monteringssæt Monteringssæt Monteringssæt Monteringssæt
Best.-nr. 212-607-JA 212-607-JA 212-607-JA 212-607-JA

Depoter til farlige medier

PolySafe depot til farlige medier D / DL, op til 2 tromler à 200 liter og smådunke
 W Til opbevaring af miljøskadelige medier og aggressive kemikalier i henhold til loven
 W Korrosionsfri, vejrbestandig og stabil
 W Fremstillet af miljøvenlig polyethylen (PE)
 W Med døre eller pladsbesparende jalousilåge
 W Fås også med integreret reolsystem til opbevaring af smådunke

PolySafe depot til farlige medier DL, til opbevaring 
af 2 tromler à 200 liter placeret bag hinanden på en 
europalle, Best.-nr. 240-861-JA

PolySafe depot til farlige medier D med 
døre og integreret reolsystem af kunststof, 
Best.-nr. 265-939-JA

PolySafe depot til farlige medier D, til 
opbevaring af 2 tromler à 200 liter på europalle., 
Best.-nr. 211-945-JA

Til direkte placering af tromler og 
smådunke bruges en PE-gitterrist 
(se tilbehør), Best.-nr. 211-991-JA

PolySafe depot til farlige medier D med 
døre og integreret reolsystem af stål
Best.-nr. 218-998-JA

 Aktuelle priser på www.denios.dk     

https://www.denios.dk/products/211945
https://www.denios.dk/products/240861
https://www.denios.dk/products/218998
https://www.denios.dk/products/265939
https://www.denios.dk/products/212607
https://www.denios.dk/products/212607
https://www.denios.dk/products/212607
https://www.denios.dk/products/212607
https://www.denios.dk/products/240861
https://www.denios.dk/products/265939
https://www.denios.dk/products/211945
https://www.denios.dk/products/211991
https://www.denios.dk/products/218998
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Dørvariant Persienne Persienne Persienne

Lagerkapacitet tromler à 200 liter smådunke smådunke
Antal 2 – –

Leveringsomfang Uden reol
Med stålreol: indvendig mål B x D (mm)  

1300 x 800, bæreevne pr. fag 250 kg,  
3 lagerniveauer højdejusterbar i trin på 25 mm

Med kunststofreol: indvendig mål B x D (mm)  
1300 x 590, bæreevne pr. fag 180 kg,  

3 lagerniveauer højdejusterbar i trin på 100 mm
Udvendig mål B x D x H [mm] 1554 x 1083 x 1980 1554 x 1083 x 1980 1554 x 1083 x 1980
Indvendig mål B x D x H [mm] 1370 x 910 x 1500 1370 x 910 x 1500 1370 x 910 x 1500
Opsamlingsvolumen [l] 250 250 250
Bæreevne total [kg] 800 800 800
Best.-nr. 271-835-JA 271-836-JA 271-837-JA
Tilbehør Monteringssæt Monteringssæt Monteringssæt
Best.-nr. 212-607-JA 212-607-JA 212-607-JA

Depoter til farlige medier

 W Høj bestandighed mod f.eks. olie, syrer og baser
 W Med integreret opsamlingskar
 W Regnvand afledes til bagsiden

 W Integrerede gaffellommer
 W Forberedt til gulvmontage (monteringssæt som tilbehør)
 W PolySafe depoter leveres samlet

PolySafe depot til farlige medier D med 
jalousilåge og integreret reolsystem af stål, 
Best.-nr. 271-836-JA

PolySafe depot til farlige medier D med jalousilåge 
og integreret reolsystem af kunststof, 
Best.-nr. 271-837-JA

PolySafe depot til farlige medier D med jalousilåge, 
til opbevaring af op til 2 tromler à 200 liter på en 
europalle., Best.-nr. 271-835-JA

Til direkte placering af tromler og smådunke bruges 
en PE-gitterrist (se tilbehør), Best.-nr. 211-991-JA

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     

https://www.denios.dk/products/271835
https://www.denios.dk/products/271836
https://www.denios.dk/products/271837
https://www.denios.dk/products/212607
https://www.denios.dk/products/212607
https://www.denios.dk/products/212607
https://www.denios.dk/products/271836
https://www.denios.dk/products/271837
https://www.denios.dk/products/271835
https://www.denios.dk/products/211991
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Sikkerhed i detaljer
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Dørvariant fløjdør

Lagerkapacitet IBC à 1.000 liter 1
Lagerkapacitet tromler à 200 liter 4
Udvendig mål B x D x H [mm] 1560 x 1550 x 2330
Indvendig mål B x D x H [mm] 1370 x 1330 x 1500
Opsamlingsvolumen [l] 1000
Bæreevne total [kg] 2000
Best.-nr. 211-946-JA
Tilbehør Monteringssæt
Best.-nr. 212-607-JA
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r PolySafe depot til farlige medier C, op til 4 tromler à 200 liter eller 

1 IBC palletank à 1000 liter

Med lomme til 
opbevaring af f.eks. 
sikkerhedsdatablade, 
beskyttelseshandsker eller 
-briller.

 W Til opbevaring af miljøskadelige medier og aggressive kemikalier i henhold til loven
 W Korrosionsfri, vejrbestandig og stabil
 W Fremstillet af miljøvenlig polyethylen (PE)
 W Høj bestandighed mod f.eks. olie, syrer og baser
 W Med integreret opsamlingskar
 W Regnvand afledes til bagsiden
 W Integrerede gaffellommer
 W Forberedt til gulvmontage (monteringssæt som tilbehør)
 W PolySafe depoter leveres samlet

https://www.denios.dk/products/211946
https://www.denios.dk/products/212607


Bestilling og service 76 24 40 80              Aktuelle priser på www.denios.dk

Depoter til farlige medier
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Dørvariant Skydedøre

Lagerkapacitet IBC à 1.000 liter 2
Lagerkapacitet tromler à 200 liter 8
Udvendig mål B x D x H [mm] 3200 x 1750 x 2170
Indvendig mål B x D x H [mm] 2980 x 1350 x 1670
Opsamlingsvolumen [l] 1000
Bæreevne total [kg] 3600
Best.-nr. 227-285-JA
Tilbehør Monteringssæt
Best.-nr. 212-607-JA
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rPolySafe depot til farlige medier 2C, op til 8 tromler à 200 liter eller 

2 IBC palletanke à 1000 liter
 W Til opbevaring af miljøforurenende medier og aggressive kemikalier i henhold til loven
 W Korrosionsfri
 W Fremstillet af miljøvenlig polyethylen (PE)
 W Høj bestandighed mod f.eks. olie, syrer og baser
 W Med integreret opsamlingskar
 W Regnvand afledes til bagsiden
 W Integrerede gaffellommer
 W Forberedt til gulvmontage (monteringssæt som tilbehør)
 W PolySafe depoter leveres samlet

https://www.denios.dk/products/227285
https://www.denios.dk/products/212607
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Dørvariant fløjdør fløjdør fløjdør

Udstyr lagerniveau
1 gitterrist,  

galvaniseret
1 gitterrist, galvaniseret, 

1 hylde, blå
1 gitterrist, galvaniseret, 

2 hylder, blå

Lagerkapacitet tromler à 200 liter tromler à 60 liter smådunke
Lagerkapacitet (stk.) 1 2 –
Antal lagerniveauer 1 2 3
Udvendig mål B x D x H (mm): 850 x 700 x 2000 850 x 700 x 2000 850 x 700 x 2000
Indvendig mål B x D x H (mm) 740 x 670 x 1410 740 x 670 x 1410 740 x 670 x 1410
Opsamlingsvolumen [l] 220 220 220
Bæreevne total [kg] 400 400 400
Best.-nr. 259-060-JA 259-061-JA 259-062-JA

Tilbehør ekstra hylde

Udvendig mål B x D x H [mm] 805 x 660 x 30
Bæreevne per fag [kg] 60
Best.-nr. 259-066-JA

 

SteelSafe depot til farlige medier D1 og D2, op til 2 tromler à 200 liter og smådunke
 W Godkendt til opbevaring af grundvandsforurenende medier samt passiv lagring af antændelige væsker (H224 - H226)
 W Tilstrækkelig indvendig højde til tromler inklusiv pumper og tragte

SteelSafe depot til farlige medier D1  
med 2 hylder til opbevaring af smådunke

SteelSafe depot til farlige medier D1 til 1 tromle 
à 200 liter (pumpen fås som tilbehør)
Best.-nr. 259-060-JA

Best.-nr. 259-061-JA
Best.-nr. 259-062-JA
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SteelSafe depot til farlige medier D1 
med 1 hylde til opbevaring af f.eks.  
2 tromler à 60 liter og smådunke

https://www.denios.dk/products/259060
https://www.denios.dk/products/259061
https://www.denios.dk/products/259062
https://www.denios.dk/products/259066
https://www.denios.dk/products/259060
https://www.denios.dk/products/259061
https://www.denios.dk/products/259062
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Dørvariant fløjdør fløjdør fløjdør

Udstyr lagerniveau
2 gitterriste,   

galvaniserede
2 gitterriste, galvaniseret, 

1 hylde, blå
2 gitterriste, galvaniseret, 

4 hylder, blå

Lagerkapacitet tromler à 200 liter tromler à 200 liter smådunke
Lagerkapacitet (stk.) 2 1 –
Antal lagerniveauer 1 2 3
Udvendig mål B x D x H (mm): 1700 x 700 x 1800 1700 x 700 x 1800 1700 x 700 x 1800
Indvendig mål B x D x H (mm) 1590 x 670 x 1410 1590 x 670 x 1410 1590 x 670 x 1410
Opsamlingsvolumen [l] 220 220 220
Bæreevne total [kg] 800 800 800
Best.-nr. 259-063-JA 259-064-JA 259-065-JA

 W Med hylde (tilbehør) også egnet som lager til smådunke
 W Stabil stålkonstruktion med pulverlakering af høj kvalitet for optimal 
korrosionsbeskyttelse

 W Integreret opsamlingskar med udtagelig galvaniseret gitterrist som 
henstillingsflade

 W Naturlig ventilation vha. udluftningsåbninger i dørene

 W Skråt tag, så vandet kan løbe ned
 W Aflåselig vha. cylinderlås som beskyttelse mod uautoriseret adgang
 W 100 mm frihøjde til nem transport
 W Leveres samlet

Best.-nr. 259-065-JA

Best.-nr. 259-064-JA Best.-nr. 259-063-JA
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FALCON påfyldningskander LubriFlex til 
nøjagtig og komfortabel dosering

se side

395

SteelSafe depot til farlige medier D2, 
op til 2 tromler à 200 liter (pumpen fås 
som tilbehør)

SteelSafe depot til farlige medier D2  
med 1 hylde til opbevaring af f.eks.  
1 tromler à 200 liter og smådunke

Alle SteelSafe depoter er aflåselige og beskytter 
mod uautoriseret adgang.

SteelSafe depot til farlige medier D2  
med 4 hylder til opbevaring af smådunke

https://www.denios.dk/products/259063
https://www.denios.dk/products/259064
https://www.denios.dk/products/259065
https://www.denios.dk/products/259065
https://www.denios.dk/products/259064
https://www.denios.dk/products/259063
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Best.-nr. 117-563-JA
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Bestil også

  

SteelSafe depot til farlige medier D2 og D4 med døre, op til 4 tromler à 200 liter
 W Godkendt til opbevaring af vandforurenende medier samt passiv lagring af antændelige væsker (H224 - H226)
 W Stabil stålkonstruktion med pulverlakering af høj kvalitet for optimal korrosionsbeskyttelse
 W Optimeret indvendig højde til sikker og komfortabel håndtering, f.eks. i forbindelse med pumper eller tragte
 W Fås også med integreret reolsystem til opbevaring af smådunke
 W Integreret opsamlingskar

NYHED

Olietromlepumpe støbt i zink

Best.-nr. 240-013-JA

Tragt GP 2 på en 200 liters ståltromle Påfyldningskande 1 liter 
(billede tilsvarende)

 

Best.-nr. 117-408-JA

Komfortabel indvendig 
højde 1500 mm - til 
sikker håndtering

https://www.denios.dk/products/117563
https://www.denios.dk/products/240013
https://www.denios.dk/products/117408
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Dørvariant fløjdør fløjdør fløjdør fløjdør

Lagerkapacitet tromler à 200 liter smådunke tromler à 200 liter smådunke
Antal 2 – 4 –

Leveringsomfang Uden reol
Med stålreol: indvendig mål B x D (mm)  

1300 x 800, bæreevne pr. fag 250 kg,  
3 lagerniveauer højdejusterbar i trin på 25 mm

Uden reol
Med stålreol: indvendig mål B x D (mm)  

1300 x 800, bæreevne pr. fag 250 kg,  
3 lagerniveauer højdejusterbar i trin på 25 mm

Udvendig mål B x D x H [mm] 1400 x 950 x 1915 1400 x 950 x 1915 1400 x 1410 x 1855 1400 x 1410 x 1855
Indvendig mål B x D x H (mm) 1330 x 870 x 1500 1330 x 870 x 1500 1330 x 1330 x 1500 1330 x 1330 x 1500
Opsamlingsvolumen [l] 220 220 220 220
Bæreevne total [kg] 800 800 1600 1600
Best.-nr. 291-036-JA 291-037-JA 291-038-JA 291-039-JA

Tilbagevendende aktiviteter såsom aftapning eller påfyldning 
af ikke antændelige væsker kan foregå direkte ved depotet.

 W Tromleopbevaring direkte på en gitterrist, europalle (D2) eller kemipalle (D4)
 W Naturlig ventilation vha. ventilationsåbninger i døren
 W Aflåselig som beskyttelse mod uautoriseret adgang
 W 100 mm frihøjde til nem transport 
 W Depotet leveres samlet.

NYHED

https://www.denios.dk/products/291036
https://www.denios.dk/products/291037
https://www.denios.dk/products/291038
https://www.denios.dk/products/291039
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NYHED

 SteelSafe depot til farlige medier D2 og D4 med rullejalousi, op til 4 tromler à 200 liter
 W Godkendt til opbevaring af vandforurenende medier samt passiv lagring af antændelige væsker (H224 - H226)
 W Stabil stålkonstruktion med pulverlakering af høj kvalitet for optimal korrosionsbeskyttelse
 W Optimeret indvendig højde til sikker og komfortabel håndtering, f.eks. i forbindelse med pumper eller tragte
 W Fås også med integreret reolsystem til opbevaring af smådunke
 W Integreret opsamlingskar

 

 

Det letglidende jalousi er pladsbesparende 
og kan aflåses som beskyttelse mod 
uautoriseret adgang.
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Dørvariant Persienne Persienne Persienne Persienne

Lagerkapacitet tromler à 200 liter smådunke tromler à 200 liter smådunke
Antal 2 – 4 –

Leveringsomfang Uden reol
Med stålreol: indvendig mål B x D (mm)  

1300 x 800, bæreevne pr. fag 250 kg,  
3 lagerniveauer højdejusterbar i trin på 25 mm

Uden reol
Med stålreol: indvendig mål B x D (mm)  

1300 x 800, bæreevne pr. fag 250 kg,  
3 lagerniveauer højdejusterbar i trin på 25 mm

Udvendig mål B x D x H [mm] 1400 x 950 x 1915 1400 x 950 x 1915 1400 x 1410 x 1855 1400 x 1410 x 1855
Indvendig mål B x D x H (mm) 1330 x 870 x 1500 1330 x 870 x 1500 1330 x 1330 x 1500 1330 x 1330 x 1500
Opsamlingsvolumen [l] 220 220 220 220
Bæreevne total [kg] 800 800 1600 1600
Best.-nr. 291-043-JA 291-044-JA 291-045-JA 291-046-JA
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NYHED

 

 W Tromleopbevaring direkte på en gitterrist, europalle (D2) eller kemipalle (D4)
 W Naturlig ventilation vha. ventilationsåbninger i døren
 W Aflåselig som beskyttelse mod uautoriseret adgang
 W 100 mm frihøjde til nem transport 
 W Depotet leveres samlet.

Komfortabel indvendig 
højde 1500 mm - til 
sikker håndtering

https://www.denios.dk/products/291043
https://www.denios.dk/products/291044
https://www.denios.dk/products/291045
https://www.denios.dk/products/291046
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Dørvariant fløjdør

Lagerkapacitet IBC à 1.000 liter 1
Lagerkapacitet tromler à 200 liter 4
Udvendig mål B x D x H (mm): 1420 x 1635 x 2020
Indvendig mål B x D x H (mm) 1330 x 1600 x 1348
Opsamlingsvolumen [l] 1000
Bæreevne total [kg] 2000
Best.-nr. 280-244-JA

SteelSafe depot til farlige medier C, op til 4 tromler à 200 liter eller 
1 IBC palletank à 1000 liter

 W Godkendt til opbevaring af vandforurenende medier samt passiv lagring af antændelige væsker (H224 - H226)
 W Stabil stålkonstruktion med pulverlakering af høj kvalitet for optimal korrosionsbeskyttelse
 W Integreret opsamlingskar med udtagelig, galvaniseret gitterrist som henstillingsflade
 W Optimeret indvendig højde og integrerede gaffellommer til sikker og bekvem forsyning med løftevogn eller gaffeltruck
 W Naturlig ventilation vha. ventilationsåbninger i døren
 W Aflåselig med låsestang som beskyttelse mod uautoriseret adgang
 W 100 mm frihøjde til nem transport
 W Leveres samlet
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https://www.denios.dk/products/280244
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Dørvariant Skydedøre

Lagerkapacitet IBC à 1.000 liter 2
Lagerkapacitet tromler à 200 liter 8
Udvendig mål B x D x H (mm): 2770 x 1405 x 1870
Indvendig mål B x D x H (mm) 2690 x 1280 x 1370
Bæreevne total [kg] 4000
Opsamlingsvolumen [l] 1000
Best.-nr. 281-129-JA

SteelSafe depot til farlige medier 2C, op til 8 tromler à 200 liter eller 
2 IBC palletanke à 1000 liter

 W Godkendt til opbevaring af vandforurenende medier samt passiv lagring af antændelige væsker (H224 - H226)
 W Stabil stålkonstruktion med pulverlakering af høj kvalitet for optimal korrosionsbeskyttelse
 W Integreret opsamlingskar med en udtagelig, galvaniseret gitterrist som henstillingsflade
 W Optimeret indvendig højde og integrerede gaffellommer til sikker og bekvem forsyning med løftevogn eller gaffeltruck
 W Naturlig ventilation vha. ventilationsåbninger i døren
 W Aflåselig som beskyttelse mod uautoriseret adgang
 W 100 mm frihøjde til nem transport
 W Leveres samlet
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TOP-SELLER

https://www.denios.dk/products/281129


Type LG 700 LG 1000 LG 1350

Lagerkapacitet gasflasker à 
50 liter 2 3 5

Udvendig mål B x D x H [mm] 700 x 400 x 2150 1000 x 400 x 2150 1350 x 400 x 2150
Indvendig mål B x D x H [mm] 695 x 370 x 2070 995 x 370 x 2070 1345 x 370 x 2070
Dørversion 1-fløjet 2-fløjet 2-fløjet
Best.-nr. 158-049-JA 158-051-JA 158-053-JA
Tilbehør

Best.-nr. rampe 158-054-JA 158-055-JA 158-056-JA
Best.-nr. Flaskeholder,  
kan indstilles i højden 117-059-JA 117-059-JA 117-059-JA

Bestil også
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Skabe til flasker med flydende gas

Gasflaskeskab LG 700, op til 2 flasker 
(uden armaturer)

Gasflaskeskab LG 1350, op til 5 flasker 
(uden armaturer og rampe), 
Best.-nr. 158-053-JA

Gasflaskeskabe LG

 W Galvaniseret udførelse med ekstra pulverlakering, lysegrå (RAL 7035) som optimal korrosionsbeskyttelse
 W Sokkel af rustfrit stål
 W Tagets fremad-skrånende hældning forhindrer, at vandet løber bagover og ned ad bygningsvæggen
 W Stabil 3-punkts låsesystem med stang og cylinderlås til beskyttelse mod uautoriseret adgang
 W 2 C-skinner til fastgørelse af armaturer (armaturer følger ikke med ved leveringen)
 W 3 gennemføringer (lukket med kunststofprop) per flaskeplads i skabets loft.

 W Til udendørs opstilling
 W Til opbevaring af trykgasflasker iht. loven
 W Optimal ventilation

Flaskeholder, højdejusterbar, til fastgørelse 
på siddevæggen. Velegnet til opbevaring af 
små gasflasker.

Opklappelig opkørselsrampe 
muliggør nem placering af 
gasflasker.

 Aktuelle priser på www.denios.dk     

Best.-nr. 158-049-JA

https://www.denios.dk/products/158049
https://www.denios.dk/products/158051
https://www.denios.dk/products/158053
https://www.denios.dk/products/158054
https://www.denios.dk/products/158055
https://www.denios.dk/products/158056
https://www.denios.dk/products/117059
https://www.denios.dk/products/117059
https://www.denios.dk/products/117059
https://www.denios.dk/products/158053
https://www.denios.dk/products/158049
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Type GF 8.16 GF 8.18 GF 8.19

Lagerkapacitet gasflasker à 11 kg 12 8 8
Lagerkapacitet gasflasker à 33 kg 6 6 6
Udvendig mål B x D x H [mm] 790 x 1180 x 1670 1250 x 800 x 1850 1250 x 800 x 1970
Dørversion 1-fløjet 2-fløjet 2-fløjet
Variant flad bund – med gaffelbeslag
Best.-nr. 137-112-JA 137-123-JA 137-125-JA
Tilbehør – Hylde til 11 kg gasflasker Hylde til 11 kg gasflasker
Best.-nr. – 137-126-JA 137-126-JA
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Skabe til flasker med flydende gas

Gasflaskeskabe GF

Bestell-Nr. 115-243-JA

 W Stabil stålrammekonstruktion med gitter
 W Låselig fløjdør som beskyttelse mod uautoriseret adgang
 W Coating af høj kvalitet som korrosionsbeskyttelse

 W Til overdækket udendørs opstilling
 W Opfylder kravene iht. den tyske TRGS 510

Gasflaskeskab GF 8.16 til 33 kg gasflasker, 
enkelt låge, Best.-nr. 137-112-JA

 W GF 8.16: 1-fløjet dør, inkl. ekstra hylde til opbevaring af 
f.eks. propangasflasker i 2 etager som standard

 W GF 8.18: 2-fløjet dør, hylde fås som tilbehør
 W GF 8.19: 2-fløjet dør, integreret frihøjde til transport med 
gaffeltruck, hylde fås som tilbehør

denios.shop/lg1350

Gasflaskeskab GF 8.19 dobbelt låge, løse hylder som ekstraudstyr, 
Best.-nr. 137-125-JA

Stålflaskevogn, BK-60, 
massive gummihjul, 
diameter: 200 mm

Gasflaskeskab GF 8.16, med 
nedklappet hylde som ekstra 
lagerniveau til 11 kg flasker, 
1-fløjet dør

Gasflaskeskab GF 8.16, med opklappet hylde, 
til 33 kg gasflasker, 1-fløjet dør

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     

Passendes Zubehör gibt‘s im 
Shop!

https://www.denios.dk/products/137112
https://www.denios.dk/products/137123
https://www.denios.dk/products/137125
https://www.denios.dk/products/137126
https://www.denios.dk/products/137126
https://www.denios.dk/products/115243
https://www.denios.dk/products/137112
https://www.denios.dk/products/137125


www.denios.dk/knowhow

Beskyt dine gasflasker mod uautoriseret adgang

ARTIKEL

www.denios.dk/uautoriseret-adgang

Virksomheder, der arbejder med farlige medier, er ikke kun ansvarlige for sikker opbevaring og håndtering af medierne, men også for at beskytte 
dem mod uautoriseret adgang. I vores artikel finder du vigtig viden om, hvordan du beskytter dine gasflasker mod indbrud og hærværk.

Guides

Artikler

FAQs

Interviews

Tjeklister

Videoer

Whitepapers

og meget mere!

DENIOS Knowhow:
Alt, hvad du skal vide om opbevaring af gasflasker.

Gasflasker er indbegrebet af farlige medier. De indeholder forskellige gasser, der kræver lige så forskellige lagerbetingelser. 
Sikker opbevaring af gasflasker forebygger brande, eksplosioner og udsivning.

www.denios.dk/nyhedsbrev

DENIOS miljøguide
 W På basis af gældende bestemmelser

http://www.denios.dk/knowhow
http://www.denios.dk/uautoriseret-adgang
http://www.denios.dk/nyhedsbrev


Gasflasker
Sikker opbevaring og håndtering

Som specialist indenfor farlige medier har DENIOS også et stort sortiment til opbevaring af gasflasker - sikkert, afprøvet, efter loven og i den 
bedste DENIOS kvalitet.

Skabe og lagre til gasflasker
Der findes forskellige muligheder til opbevaring af gasflasker à 50 liter og gasflasker à 33 kg.

Gasflaskeskabe med brandbeskyttelse
Brandsikre gasflaskeskabe G 90 og G 30, testet iht. EN 14470-2, til brand-
sikker opbevaring af gasflasker i arbejdslokaler.

Håndtering af gasflasker
Vogne, transportstativer og vægholdere øger sikkerheden ved håndtering, 
transport og opbevaring af gasflasker.

www.denios.dk/gasflaskeskabe www.denios.dk/gasflaskelagre

www.denios.dk/brandsikre-gasflaskelagre www.denios.dk/handling-gasflasker

http://www.denios.dk/gasflaskeskabe
http://www.denios.dk/gasflaskelagre
http://www.denios.dk/brandsikre-gasflaskelagre
http://www.denios.dk/handling-gasflasker
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 W Til opstilling udendørs
 W Til opbevaring af gasflasker iht. loven
 W Fås i 5 størrelser, op til 40 gasflasker à 11 kg eller 16 gasflasker à 33 kg
 W Ideel til lagring af flasker med propangas
 W Stabil, svejset konstruktion af galvaniserede stålplader, pulverlakeret: blå korpus (RAL 5010), grå døre (RAL 7042)
 W Døre og sidevægge med udluftningsåbninger, lukket bagvæg

Gasflaskeskabe LB

Gasflaskeskab LB 4 til opbevaring af op til 10 gasflasker à 11 kg

Gasflaskeskab LB 4 til opbevaring af 
op til 4 gasflasker à 33 kg Udtagelig hylde som henstillingsflade
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Type LB 4 LB 6 LB 8 LB 12 LB 16

Lagerkapacitet gasflasker à 11 kg 8 12 16 24 32
Lagerkapacitet gasflasker à 33 kg 4 6 8 12 16
Udvendig mål B x D x H [mm] 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
Dørversion 1-fløjet 2-fløjet 2-fløjet 2 x 2-fløjet 2 x 2-fløjet
Dørstop højre på begge sider på begge sider på begge sider på begge sider
Best.-nr. 259-067-JA 259-068-JA 259-069-JA 259-070-JA 259-071-JA

 W Inkl. galvaniseret gitterrist og udtagelig hylde som henstillingsflade
 W Skråt tag, så vandet kan løbe ned
 W Aflåselig vha. cylinderlås som beskyttelse mod uautoriseret adgang
 W Skiltet med advarselssymbol
 W Leveres samlet

Gasflaskeskab LB 8 til opbevaring af op til  
20 gasflasker à 11 kg eller 8 gasflasker à 33 kg

Gasflaskeskab LB 6 til opbevaring af 
op til 6 gasflasker à 33 kg
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https://www.denios.dk/products/259067
https://www.denios.dk/products/259068
https://www.denios.dk/products/259069
https://www.denios.dk/products/259070
https://www.denios.dk/products/259071
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Type GSN 1.15 GSN 2.28

Lagerkapacitet gasflasker à 50 liter 25 25 50 50
Variant uden gulvgruppe med gulvgruppe uden gulvgruppe med gulvgruppe
Udvendig mål B x D x H [mm] 1430 x 1410 x 2210 1430 x 1410 x 2410 2760 x 1410 x 2210 2760 x 1410 x 2410
Indvendig mål B x D x H [mm] 1420 x 1280 x 2110 1420 x 1280 x 2310 2750 x 1280 x 2110 2750 x 1280 x 2310
Dørversion 1-fløjet 1-fløjet 2-fløjet 2-fløjet
Best.-nr. 256-859-JA 256-858-JA 256-861-JA 256-860-JA

 Aktuelle priser på www.denios.dk     www.denios.dk/shop
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Gasflaskeskabe

Gasflaskelager GSN, op til 50 gasflasker
 W Til forskriftsmæssig opbevaring af trykgasflasker iht. Beredskabsstyrelsens bekendtgørelse 
om tekniske forskrifter for gasser

 W Til udendørs opstilling
 W Fås med og uden galvaniseret gulvgruppe

Gasflaskelager GSN 2.28, uden gulvgruppe, velegnet til placering af gasflaskepaller.  
Lagret har en frihøjde på 160 mm ved døren, så det også kan lukkes, når gasflaskepallen er åben.

https://www.denios.dk/products/256859
https://www.denios.dk/products/256858
https://www.denios.dk/products/256861
https://www.denios.dk/products/256860
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Bestil også
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Gasflaskeskabe

Stabelreol til gasflaskelager
Stablereoler: op til 2 reoler kan stilles ovenpå 
hinanden. Dermed er der 3 lagerniveauer i alt. 
Dimensioner: B x D x H (mm):  
1437 x 1038 x 750,  
bæreevne: 500 kg

Best.-nr. 216-658-JA

 W Stabil stålrammekonstruktion med gitter
 W Tag af profilerede stålplader
 W Galvaniseret med pulverlakering i grå (RAL 7016) for optimal korrosionsbeskyttelse
 W Aflåselige fløjdøre beskytter mod uautoriseret adgang
 W Leveres adskilt med samlevejledning

Gasflaskelager GSN 2.28, med gulvgruppe

Gasflaskelager GSN 1.15, 
uden gulvgruppe

Gasflaskelager GSN 1.15, med gulvgruppe

Best.-nr. 115-876-JA

Tekniske forskrifter for gasser 
Lagre, der er åbne til minimum 2 sider, gælder også som 
udendørs lagre. 
 
Lagrene må ikke være tilgængelige for almindelig trafik. 
 
Ydervægge på lagerlokaler skal som minimum være 
brandhæmmende.

Til nem forsyning af gasflaskelagret fås 
opkørselsrampen af aluminium, B x D (mm): 908 x 
933, hjulbelastning 150 kg, egnet til gasflasker med 
gulvgruppe

2 reoler stablet oven 
på hinanden

https://www.denios.dk/products/216658
https://www.denios.dk/products/115876


Type MDC 210 MDC 320

Lagerkapacitet gasflasker à 50 liter 21 66
Udvendig mål B x D x H [mm] 2162 x 986 x 2350 2986 x 2162 x 2350
Indvendig mål B x D x H [mm] 2000 x 790 x 2000 2830 x 2000 x 2000
Dørversion 2-fløjet 2-fløjet
Bæreevne 1000 1000
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Gasflaskeskabe

Gasflaskelager MDC, op til 66 gasflasker
 W Udluftningsgitter i væggene og gitterristbund for god ventilation
 W 2-fløjet dør med sikkerhedslås
 W Individuel flyttelig holder til gasflasker
 W Leveres samlet

Opkørselsrampe af stål, 
varmgalvaniseret, kan reguleres 
i højden fra 150 til 270 mm, 
dimensioner B x D (mm): 1035 x 900

 W Lukket container til forskriftsmæssig opbevaring af trykgasflasker iht. 
den tyske TRGS 510

 W Til udendørs opstilling

Anvendelseseksempel MDC 210

Anvendelseseksempel MDC 320

Best.-nr. 126-133-JA

www.denios.dk/engineering

Best.-nr. 274-762-JA

på forespørgsel

Gasflaskelager MDC 210

Gasflaskelager MDC 320

https://www.denios.dk/products/126133
https://www.denios.dk/products/274762


Tilbehør arbejdsbord

Lagerkapacitet gasflasker à 11 kg 10 12 20 26
Udvendig mål B x D x H [mm] 1500 x 600 x 800 2000 x 600 x 800 3000 x 600 x 800 4000 x 600 x 800
Best.-nr. 157-507-JA 157-508-JA 157-510-JA 157-511-JA

Type 20/15 30/15 20/20 30/20 40/20

Lagerkapacitet gasflasker à 50 liter 48 72 64 96 128
Udvendig mål B x D x H [mm] 2000 x 1790 x 2200 3000 x 1790 x 2200 2000 x 2290 x 2200 3000 x 2290 x 2200 4000 x 2290 x 2200
Indvendig mål B x D x H [mm] 1940 x 1440 x 2000 2940 x 1440 x 2000 1940 x 1940 x 2000 2940 x 1940 x 2000 3940 x 1940 x 2000
Dørversion 1-fløjet 1-fløjet 1-fløjet 1-fløjet 1-fløjet
Best.-nr. 157-502-JA 157-503-JA 157-504-JA 157-505-JA 157-506-JA
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Gasflaskeskabe

Mobile gasflaskepaller

Gasflaskepalle GFP-50 til 
12 gasflasker, Ø 230 mm, 
til transport med kran, 
med bøjle

Gasflaskelager GFC, op til 128 gasflasker

 W Galvaniserede tagplader, polyesterbelagt
 W Dør til højre i elementet, åbnes udadtil, 
dørbredde 1000 mm

 W Dør med bom, kan låses med hængelås
 W Leveres adskilt, enkel montage
 W Galvaniseret bord fås som tilbehør

 W Palle til opbevaring af tomme og fyldte gasflasker
 W Stabil, galvaniseret 
stålkonstruktion

 W Kan transporteres med 
gaffeltruck eller palleløfter

 W Sikker transport af 
gasflasker af forskellige 
størrelser

galvaniseret bord

Best.-nr. 255-319-JA

 W Til udendørs opstilling
 W Til forskriftsmæssig opbevaring af 
trykgasflasker iht. den tyske TRGS 510

 W Til sikker håndtering af 
gasflasker

Gasflaskevogn KM Ergo

 W Lakeret, ergonomisk 
gasflaskevogn

 W Nem skiftning af gasflasker, 
skåner ryggen

 W Nem håndtering
 W Til 1 gasflaske à 50 liter  
(maks. Ø 235 mm)

 W Med rem, flaskeholder og 
sikkerhedskæde

 W Lufthjul (Ø 260 mm)

Bestilling og service 76 24 40 80

Best.-nr. 115-872-JA

Rådgivning: 76 24 40 80

https://www.denios.dk/products/157507
https://www.denios.dk/products/157508
https://www.denios.dk/products/157510
https://www.denios.dk/products/157511
https://www.denios.dk/products/157502
https://www.denios.dk/products/157503
https://www.denios.dk/products/157504
https://www.denios.dk/products/157505
https://www.denios.dk/products/157506
https://www.denios.dk/products/255319
https://www.denios.dk/products/115872
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www.denios.dk/shop Aktuelle priser på www.denios.dk     

Type G 90.6-10 G 90.6 G 90.6-2F G 30.6 G 90.9 G 30.9

Brandmodstandsdygtighed 90 minutter 90 minutter 90 minutter 30 minutter 90 minutter 30 minutter
Lagerkapacitet gasflasker à 10 liter gasflasker à 50 liter gasflasker à 50 liter gasflasker à 50 liter gasflasker à 50 liter gasflasker à 50 liter
Antal 2 1 2 2 3 3
Udvendig mål B x D x H [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
Indvendig mål B x D x H [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
Dørversion 1-fløjet 1-fløjet 1-fløjet 1-fløjet 2-fløjet 2-fløjet
Dørstop: højre

Best.-nr. grå / gul 210-381-JA 165-311-JA 210-385-JA 144-519-JA – –
Best.-nr. grå 210-383-JA 165-305-JA 210-387-JA 117-002-JA – –
Dørstop: på begge sider

Best.-nr. grå / gul – – – – 165-313-JA 144-520-JA
Best.-nr. grå – – – – 165-306-JA 117-003-JA
Dørstop: venstre

Best.-nr. grå / gul 210-380-JA 165-310-JA 210-384-JA 144-518-JA – –
Best.-nr. grå 210-382-JA 165-304-JA 210-386-JA 117-001-JA – –
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Gasflaskeskabe med brandbeskyttelse

 W Til brandsikker lagring af gasflasker i arbejdslokaler
 W Typetestet i henhold til EN 14470-2
 W Optimal brandbeskyttelse og sikkerhed til trykgasflasker
 W Overholdelse af den maks. tilladte temperaturforhøjelse på overfladen af flaskeventilholderen af 50 K i henhold til EN 14470-2. Serien G90 er yderligere 
GS-testet.

 W Udluftningstilslutning (NW 75) øverst på skabet
 W Justerbar bund til at udligne ujævnheder
 W Mulighed for gennemføringer i skabets loft
 W Med montageskinner til armaturer, flaskeholdere og rem (armaturer og gasflasker følger ikke med ved leveringen)
 W Flaskerne sættes sikkert og bekvemt ind i gasflaskeskabet ved hjælp af  den integrerede udklappelige rampe
 W Stor indvendig højde til nem og effektiv montage i skabet
 W Jordforbindelse som standard

Alle størrelser og versioner kan leveres i løbet af 4 - 5 uger.

Brandsikkert gasflaskeskab G 90.9, bredde 900 mm. Fås som EI 30 
eller EI 90 version.

Brandsikkert gasflaskeskab type G 30.6, bredde 600 mm. Fås som EI 30 
eller EI 90 version.

https://www.denios.dk/products/210381
https://www.denios.dk/products/165311
https://www.denios.dk/products/210385
https://www.denios.dk/products/144519
https://www.denios.dk/products/210383
https://www.denios.dk/products/165305
https://www.denios.dk/products/210387
https://www.denios.dk/products/117002
https://www.denios.dk/products/165313
https://www.denios.dk/products/144520
https://www.denios.dk/products/165306
https://www.denios.dk/products/117003
https://www.denios.dk/products/210380
https://www.denios.dk/products/165310
https://www.denios.dk/products/210384
https://www.denios.dk/products/144518
https://www.denios.dk/products/210382
https://www.denios.dk/products/165304
https://www.denios.dk/products/210386
https://www.denios.dk/products/117001
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Bestil også

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     

Type G 90.12 G 30.12 G 90.14 G 30.14

Brandmodstandsdygtighed 90 minutter 30 minutter 90 minutter 30 minutter
Lagerkapacitet gasflasker à 50 liter gasflasker à 50 liter gasflasker à 50 liter gasflasker à 50 liter
Antal 4 4 4 4
Udvendig mål B x D x H [mm] 1198 x 615 x 2050 1198 x 615 x 2050 1398 x 615 x 2050 1398 x 615 x 2050
Indvendig mål B x D x H [mm] 1045 x 400 x 1858 1094 x 479 x 1874 1245 x 400 x 1858 1294 x 479 x 1874
Dørversion 2-fløjet 2-fløjet 2-fløjet 2-fløjet
Dørstop: på begge sider

Best.-nr. grå / gul 165-314-JA 144-521-JA 165-315-JA 144-522-JA
Best.-nr. grå 165-307-JA 117-004-JA 165-308-JA 117-005-JA
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Tip: Hvis der skal en luftudskiftning på 120 gange til, f.eks. pga. opbevaring af giftige 
gasser i skabet, er en centrifugal-ventilator påkrævet.

Gasflaskeskabe med brandbeskyttelse

Teknisk udluftning lige til at sætte i 
stikkontakten

 W Højdejusterbar holder til fastgøring på sidevæggen, 
til to 10 liters flasker - til G30 og G90 skabe, 
undtagen G 90.6-10 og G 90.6-2F,  
Best.-nr. 117-006-JA

 W Monteringssæt til rørgennemføringer,  
inkl. 2 Ermeto-forskruninger, R 3 / 8" 
til G30 og G90 skabe, Best.-nr. 117-007-JA

 W Ventilation uden overvågning,  
Best.-nr. 129-345-JA

 W Ventilation med overvågning,  
Best.-nr. 136-799-JA

Brandsikkert gasflaskeskab type G 30.12, bredde 1200 mm. Fås som EI 30 
eller EI 90 version.

Brandsikkert gasflaskeskab type G 90.14, bredde 1400 mm. Fås som EI 30 
eller EI 90 version.

se side

146

https://www.denios.dk/products/165314
https://www.denios.dk/products/144521
https://www.denios.dk/products/165315
https://www.denios.dk/products/144522
https://www.denios.dk/products/165307
https://www.denios.dk/products/117004
https://www.denios.dk/products/165308
https://www.denios.dk/products/117005
https://www.denios.dk/products/117006
https://www.denios.dk/products/117007
https://www.denios.dk/products/129345
https://www.denios.dk/products/136799
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www.denios.dk/shop

afvigende transport mål

Type GF 17.9 GF 17.15 GF 33.9 GF 33.15 GFT 17.9 GFT 17.15 GFT 33.9 GFT 33.15

Variant med gitterdør med brandsikringsdør

Lagerkapacitet gasflasker 
à 50 liter 12 24 24 48 12 24 24 48

Udvendig mål 
B x D x H [mm] 1731 x 845 x 2360 1731 x 1525 x 2360 3353 x 845 x 2360 3353 x 1525 x 2360 1731 x 845 x 2360 1731 x 1525 x 2360 3353 x 845 x 2360 3353 x 1525 x 2360

Dørversion 1-fløjet 2 x 1-fløjet 1-fløjet 2 x 1-fløjet

Bestil også

Best.-nr. 149-035-JA
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 Aktuelle priser på www.denios.dk     

www.denios.dk/engineering

Best.-nr. 274-765-JA

på forespørgsel

Brandsikkert gasflaskelager GF 17.9, op til 12 flasker

Brandsikringslager til gasflasker

Brandsikre gasflaskelagre GR og GFT, op til 48 gasflasker

 W Stabil stålrammekonstruktion i blå (RAL 5010).
 W Kan placeres direkte ved bygninger uden sikkerhedsafstand.
 W Naturlig ventilation.
 W Tagfremspring som vejrbeskyttelse.

 W Med sikkerhedskæde til opbevaring af en enkelt flaske.
 W Leveres samlet.
 W Inkl. krankroge.

Til forskriftsmæssig opbevaring af trykgasflasker iht. Beredskabsstyrelsens bekendtgørelse om tekniske forskrifter for gasser.

Anvendelseseksempel

Gulvgruppe af zinkplade med dråbemønster med 
integreret opkørselskant. Således er gasflaskerne 
også beskyttet mod fugtighed og klimapåvirkninger 
i gulvområdet.

Sikkerhedskæde til lagring af enkelte flasker som 
standard.

Dørene er aflåselige, så der ikke er adgang for 
uvedkommende.

https://www.denios.dk/products/149035
https://www.denios.dk/products/274765
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Best.-nr.  

193

1

Best.-nr. 115-876-JA
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ALT KOMMER ÉT STED FRA!

Service & vedligeholdelse 
fra producenten,  
tlf. 76 24 40 80

www.denios.dk/service

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     

Best.-nr. 274-770-JA

på forespørgsel

Brandsikkert gasflaskelager GF 33.15, gulvgruppe og 
gasflaskepalle fås som tilbehør

Brandsikkert gasflaskelager GFT 33.15, op til 48 flasker De 
brandbeskyttede døre kan låses og beskytter mod uautoriseret 
adgang.

Optimal og beskyttet opbevaring af op til 48 gasflasker. 
Vha. en gaffeltruck kan gasflaskerne transporteres 
sikkert på en gasflaskepalle.

Brandsikringslager til gasflasker

Stabelreol til 
gasflaskelager

 W Stabil stålrammekonstruktion 
med galvaniseret gitterrist 
som henstillingsflade

 W Kan stables, dermed er der  
3 lagerniveauer i alt

 W Leveres i adskilt stand
 W Bæreevne: 500 kg

Rådgivning: 76 24 40 80

2 reoler stablet oven 
på hinanden

https://www.denios.dk/products/115876
https://www.denios.dk/products/274770
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www.denios.dk/lagre-til-farlige-medier www.denios.dk/udstyr

www.denios.dk/service

DENIOS er producent af sikker og miljørigtig lagerteknologi i stål samt af termokamre og udsugningssystemer til procesteknologi. Produkterne er optimerede 
til lager- eller procesmediet og de tilhørende aktiviteter. Baseret på standardiserede systemer kan du vælge dit individuelle udstyr fra vores store sortiment. 
Individuelle løsninger kan realiseres indenfor alle produktområder. Du kan nyde godt af vores fremragende kundeservice - også direkte i din virksomhed.

Hvis der er en øget risiko for brand, men mulighed for rumlig 
adskillelse vha. sikkerhedsafstande, bruges vores miljøcontainere 
til farlige medier. Systemerne er godkent af DIBt (tysk institut for 
byggeteknik) og fås også i en isoleret version.
Høj brandrisiko kræver som regel en brandsikker løsning. Med vores 
brandsikre containere er du på den sikre side. Vores brandsikre 
containere er ligeledes DIBt-godkendt og byder på certificeret 
brandbeskyttelse.

Isolerede lagre til farlige medier fra DENIOS bruges først og fremmest 
til frostfri opbevaring af temperaturfølsomme medier. Den gennem-
prøvede stålrammekonstruktion er beklædt med specialpaneler til 
formålet. Pålidelig klimaanlægsteknologi beskytter de varme- eller 
frostfølsomme medier. Yderligere kan systemerne udstyres med højere 
varmeydelse, køleaggregater eller klimaanlæg.

Med regelmæssig vedligeholdelse beskytter du værdien af din 
investering og garanterer sikkerheden og beskyttelsen af dine 
medarbejdere og miljøet. Til det formål har vi erfarne og kvalificerede 
serviceteknikere, som er bekendt med alle love og certificeringer. 
De påminder dig om vedligeholdelsesdatoer og hjælper dig med 
at opfylde dine forpligtelser som operatør, så dine lagerfaciliteter 
til farlige medier altid er lovlige og sikre. Udforsk vores udvalg af 
tjenester, og find ud af, hvad vi mener, når vi taler om DENIOS Service, 
din all-round partner. 

Hos DENIOS finder du det rigtige udstyr til enhver opgave. F.eks. 
til systemrelateret og organisatorisk brandbeskyttelse: alarmering, 
slukningssystemer, lækagesporing, digital adgangskontrol eller 
videoovervågning. For mere bæredygtighed: vælg et grønt tag 
eller solcelleanlæg. For mere kontrol: udstyr dit lager med digital 
tilstandsovervågning.

Miljøcontainer vs. Brandsikker container

Udstyr fra DENIOS 
For en allround beskyttelse

Sikker opbevaring af 
temperaturfølsomme medier

Service fra DENIOS

Et hav af varianter. 
For optimal beskyttelse.

www.denios.dk/udstyr

http://www.denios.dk/knowhow
http://www.denios.dk/lagre-til-farlige-medier
http://www.denios.dk/udstyr
http://www.denios.dk/service
http://www.denios.dk/udstyr


Lagre til farlige medier fra DENIOS.

Walk-in.

Hvis du skal opbevare mange små beholdere, er en walk-in-container den optimale 
løsning. Med vores walk-in-containere er du sikret en høj brugerkomfort. Her er 
indgangshøjden kun 150 mm, og de indbyggede hylder gør det muligt for dig at opbevare 
dine medier, så de er lettilgængelige og nemme at finde. Hvis du også har behov for at 
opbevare tromler eller større beholdere, kan du også bruge gulvet som opbevaringsplads.

Reol.

Hvis du skal opbevare større mængder farlige medier på euro- eller kemipaller, i tromler 
eller IBC'er, er en reolcontainer det bedste valg. Fagdimensionerne og bæreevnen i de 
forskellige versioner er optimalt designet til størrelsen på de opbevarede beholdere. 
Reolcontaineren med frihøjde gør det muligt at læsse med håndbetjente elektriske 
gaffeltrucks. Med den ekstra dybe version er du sikret en maksimal lagerkapacitet, da 
reolcontaineren kan læsses fra begge langsider. 

Miljødepot.

Miljødepotet kræver ganske lidt plads og er derfor ideelt, hvis du ønsker at opbevare 
farlige medier tæt på produktionen eller din arbejdsstation.  Her får du direkte adgang 
til dine IBC'er, tromler eller små beholdere, og så er depotet oplagt til aftapning eller 
omfyldning.

Brandsikre containere.

I DENIOS' brandsikre containere kan 
du opbevare antændelige væsker 
uden sikkerhedsafstand til andre 
bygninger. Den dobbelte rammekon-
struktion med brandisolering af høj 
kvalitet (byggematerialeklasse A) 
sikrer en brandmodstanddygtighed 
op til 120 minutter både indefra og 
udefra i tilfælde af brand. 

Lager til farlige medier med varmeisolering

Til frostfri opbevaring og beskyt-
telse af temperaturfølsomme farlige 
medier bruges vores lagersystemer 
med varmeisolering. Den gennem-
prøvede stålrammekonstruktion er 
beklædt med isoleringsmateriale på 
alle sider. Pålidelig klimaanlægs-
teknologi beskytter de følsomme 
medier. Og så kan systemerne 
udstyres med højere varmeydelse, 
køleaggregater eller klimaanlæg.

Dine krav til lagerkapaciteten (smådunke / tromler / IBC palletanke) afgør hvilken type lager til farlige medier du har brug for (walk-in / 
reolcontainer / miljødepot). Mediet, du skal opbevare samt forholdene i din virksomhed er afgørende for, om du skal have et lager til farlige 
medier, evt. med isolering, eller en brandsikker container. Takket være de mange konfigurationsmuligheder kan du tilpasse vores standardi-
serede lagersystemer til dine individuelle behov. Og så kan DENIOS også realisere individuelle løsninger. Kontakt os.

Dit første valg.



Lagre til farlige medier uden brandbeskyttelse
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1

på forespørgsel

Opbevaring af tromler og IBC palletanke: K-modellerne sikrer en pladsbesparende og sikker opbevaring af IBC palletanke med vandforure-
nende aromaer og additiver. Opbevaringstemperaturen ligger på ca. 5 til 20 °C.

Reolcontainer SC-K, til IBC palletanke

SC 2K 515

Best.-nr. 265-969-JA

La
gr

in
g 

af
 fa

rli
ge

 m
ed

ie
r

https://www.denios.dk/products/265969
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Rådgivning: 76 24 40 80              197

1

SC-H

SC-M

Billederne viser udstyrsmuligheder. Vi udarbejder 
gerne en individuel produktkonfiguration til dig.

Best.-nr. 274-858-JA

Best.-nr. 274-650-JA
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https://www.denios.dk/products/274858
https://www.denios.dk/products/274650
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 W Til opbevaring af større mængder farlige medier i IBC palletanke.
 W Version til temperaturfølsomme medier med varmeisolering af 60 mm 
A-materiale (for SC 2K 415 + SC 2K 715 er B-materiale også muligt).

 W Der fås forskellige versioner, f.eks. til frostfri lagring af 
temperaturfølsomme medier eller med ekstra dybde.

 W Godkendt, galvaniseret 3 mm tykt opsamlingskar i bunden
 W Lagerniveauerne er udstyret med udtagelige, galvaniserede gitterriste 
(maks. bæreevne 1.250 kg/m²).

 W 110 mm frihøjde til brug af el stabler.

 W Effektiv korrosionsbeskyttelse takket være galvaniseret basismateriale og 
2K lakering af høj kvalitet (RAL 9002, gråhvid eller RAL 5010, blå)

 W Skydedøre i moderne sektionsdesign.
 W Sikkerhedslås som beskyttelse mod uautoriseret adgang.
 W Målrettet tagvandsafløb.
 W Europæisk produktkoncept: større tilgængelighed og et ensartet produkt- 
og servicetilbud for kunder, der agerer internationalt; der tages hensyn til 
landespecifik lovgivning.

Miljøcontaineren SC til farlige medier er det mest varierede tekniske lagersystem fra DENIOS. Fire forskellige versioner (K, P, H, M) er tilpasset til opbevaring 
af alle gængse enheder: tromler eller IBC palletanke med/uden palle eller blandet opbevaring. Enhederne kan opbevares i op til tre niveauer ovenpå 
hinanden. Alle versioner fås også isoleret og med ekstra dybde. På den måde kan dit lager til farlige medier tilpasses til dine individuelle behov. Dette 
minimerer investeringsomkostningerne og pladsbehovet. SC'erens konstruktion overholder loven og er optimalt tilpasset: med et integreret og godkendt 
opsamlingskar til opsamling af spildte væsker og beskyttelse mod vejrliget ved udendørs opstilling.

Produktbeskrivelse

Opbevaring af antændelige medier

Ved opbevaring af antændelige medier skal der tages hensyn til: potentialudligning vha. jording af stålrammekonstruktionen og teknisk ventilation.
Udnyt vores ekspertrådgivning: 76 24 40 80.

Reolcontainer SC-K
Lagerkapacitet på op til 12 IBC palletanke eller 40 tromler

 
Overholdelse af EN 1090 for producenter af 
bærende konstruktioner af stål.

Med generel byggetilladelse fra DIBt (tysk institut for byggeteknik) 
til opbevaring af vandforurenende væsker.
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Udstyrsmuligheder
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Type SC 2K 215 SC 1K 415 SC 2K 415 SC 1K 515 SC 2K 515 SC 1K 715 SC 2K 715

Lagerkapacitet  
IBC / KP / EP / tromle 4 / 4 / 6 / 16 3 / 2 / 4 / 10 6 / 4 / 8 / 20 4 / 4 / 6 / 16 8 / 8 / 12 / 32 6 / 4 / 8 / 20 12 / 8 / 16 / 40

Opsamlingsvolumen [l] 1180 1180 1180 2 x 2000 2 x 2000 2 x 2400 2
Udvendig mål 
B x D x H [mm]* 3083 x 1635 x 3697 3763 x 1635 x 3383 3763 x 1635 x 3697 5903 x 1733 x 3383 5903 x 1733 x 3697 7263 x 1733 x 3383 7263 x 1733 x 3697

Fagenes dimensioner  
B x D x H [mm] 2700 x 1330 x 1350 3380 x 1330 x 2570 3380 x 1330 x 1350 2700 x 1330 x 2570 2700 x 1330 x 1350 3380 x 1330 x 2570 3380 x 1330 x 1350

Vægt* [kg] 1200 1150 1400 1950 2400 2200 2750

*Uden påbygninger.
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Tekniske specifikationer:

www.denios.dk/udstyr

Udstyret spiller en afgørende rolle for den individuelle produktkonfiguration. Om du har brug for en 
bevægelsesdetektor eller en signallampe, afklarer vi gerne i en personlig samtale. Vores eksperter udvikler i 
samarbejde med dig en individuel løsning, også gerne direkte i din virksomhed. Du kan finde en oversigt over 
yderligere udstyrsmuligheder på vores hjemmeside.   

Statik
Beregningerne af statikken for det tekniske lagersystem er baseret på 
Eurocode 3 (EN 1993). Belastningerne på konstruktionen måles i henhold 
til Eurocode 1 (EN 1991-1-3) for en karakteristisk vindbelastning på qk, 
w = 0,585 kN / m² og en snebelastning på sk = 2,5 kN / m². Bygningen er 
også designet i henhold til EN 1998-1: 2004 til jordskælvszone 3.

Tagafvanding
Tagafvanding modvirker belastningen ved stående vand på taget. Ved 
den isolerede version ledes regnvandet via tagprofilen til lagersystemets 
kortsider og udledes via bagsiden.

Henvisning:
Mål og vægt er vejledende og kan variere på grund af individuelt udstyr. Tekniske ændringer er forbeholdt.

Udendørs belysning med bevægelsessensor. Signallampe til visuel indikation af en alarm.
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Type SC 2H 415 SC 2H 815

Lagerkapacitet IBC / KP / EP / tromle 6 / 6 / 8 / 24 12 / 12 / 16 / 48
Opsamlingsvolumen [l] 1100 2 x 2100
Udvendig mål B x D x H [mm]* 4138 x 1738 x 3699 8303 x 1735 x 3699
Fagenes dimensioner B x D x H [mm] 3900 x 1330 x 1350 3900 x 1330 x 1350
Vægt* [kg] 1600 3135

*Uden påbygninger.

I reolcontaineren SC til farlige medier i P-serien kan du placere tromler på paller på optimal vis. Containeren ås med op til tre lagerniveauer, som giver en 
maksimallagerkapacitet på 72 tromler på 24 europaller eller 18 kemikaliepaller. De komfortable fagstørrelser i H-serien muliggør blandet opbevaring af 
tromler og IBCpalletanke på paller med en maksimal bæreevne på 1.250 kg/m². Der er også mulighed for isolerede versioner (materialetykkelse 50 mm, A-/B-
materiale). Denmaksimale belastning er 1.250 kg/m² for begge af de to SC 2P-størrelser og 1.000 kg/m2 for SC 3P 814.

Reolcontainer SC-H

DENIOS guide til sammenlagring af farlige medier

Henvisning:
Mål og vægt er vejledende og kan variere på grund af individuelt udstyr. Tekniske ændringer er forbeholdt.

 W Anvendelsesområde: det bedste valg, når der skal opbevares større 
mængder farlige medier.

 W Med generel byggetilladelse fra DIBt (tysk institut for byggeteknik), 
godkendelses-nr. Z-38.5-120, til opbevaring af vandforurenende væsker.

 W Der fås forskellige versioner, f.eks. til frostfri lagring af 
temperaturfølsomme medier eller med ekstra dybde.

 W Ved lagring af antændelige medier skal der tages hensyn til: overholdelse 
af sikkerhedsafstand - potentialeudligning / jordforbindelse - teknisk 

ventilation ved aktiv lagring.
 W Lagerniveauer udstyret med udtagelige, galvaniserede gitterriste 
(bæreevne pr. fag: op til 5.500 kg).

 W Bund: godkendt opsamlingskar i ét stykke med udtagelige, galvaniserede 
gitterriste. 100 mm frihøjde til brug af el stabler.

 W Udvendig beklædning: holdbare, galvaniserede elementer og 2K lakering 
af høj kvalitet.

Farlige medier inddeles i lagerklasser. Dette er også afgørende for, hvilke medier man må opbevare sammen. DENIOS' guide til sammenlagring af 
farlige medier iht. den tyske TRGS 510 (Tekniske regler for farlige medier) besvarer de vigtigste spørgsmål.

SC 2H 815

Lagerkapacitet: op til 48 tromler eller 12 IBC palletank
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Liggende tromleopbevaring.

Henvisning:
Mål og vægt er vejledende og kan variere på grund af individuelt udstyr. Tekniske ændringer er forbeholdt.

 W Med generel byggetilladelse fra DIBt (tysk institut for byggeteknik) til 
opbevaring af vandforurenende væsker.

 W Der fås forskellige versioner, f.eks. til frostfri lagring af 
temperaturfølsomme medier eller med ekstra dybde.

 W Ved lagring af antændelige medier skal der tages hensyn til: overholdelse 
af sikkerhedsafstand - potentialeudligning / jordforbindelse - teknisk 
ventilation ved aktiv lagring.

 W Lagerniveauer udstyret med udtagelige, galvaniserede gitterriste 
(bæreevne pr. fag: op til 5.500 kg).

 W Bund: godkendt opsamlingskar i ét stykke med udtagelige, galvaniserede 
gitterriste. 

 W Udvendig beklædning: holdbare, galvaniserede elementer og 2K lakering 
af høj kvalitet.

Fordelen ved liggende opbevaring: Brugeren vil til enhver tid kunne tappe fra hver tromle. Skinner i opbevaringsområderne sikrer denne komfort. 
Tromlerne kan både trækkes ud og drejes ved hjælp af rullestøtter. I den ekstra dybe version kan du endda tilgå lagerrummet gennem en sidedør, hvorfra 
du kan tappe fra de opbevarede medier på komfortabel vis.
Udnyt vores ekspertrådgivning: 76 24 40 80

Type SC 3M 815 SC 1M 426 SC 1M 826

Lagerkapacitet IBC / KP / EP / tromle 18 / 12 / 24 / 60 6 / 6 / 8 / 24 12 / 12 / 16 / 48
Opsamlingsvolumen [l] 2 x 3200 1100 2100
Udvendig mål B x D x H [mm]* 7999 x 1880 x 5776 4040 x 2880 x 3685 8040 x 2880 x 3685
Fagenes dimensioner B x D x H [mm] 3600 x 1330 x 1600 3900 x 2540 x 3340 3900 x 2540 x 3340
Vægt* [kg] 6720 2200 4200

*Uden påbygninger.

Ekstra høj, ekstra dyb - reolcontaineren SC i M-versionen byder på en større kapacitet og en øget mulighed for tilpasning til individuelle behov. Fx er det 
muligt at vælge mellem isolerede varianter for at sikre en frostfri opbevaring (SC 1 M: 50 mm A / B-materiale, SC 3 M 815: specialversion med 100 mm 
A-materiale). I overensstemmelse med de gældende sikkerhedsafstande og tekniske forskrifter kan du opbevare brandfarlige og vandforurenende medier i 
modellerne i M-serien.

Reolcontainer SC-M

SC 3M 815

Lagerkapacitet: op til 18 IBC palletanke eller 60 tromler
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Det pladsoptimerede depot til farlige medier SolidMaxx er den ideelle løsning ved trange pladsforhold. Depotet er velegnet til opbevaring af 
farlige medier tæt på produktionen, f.eks. rengøringsmidler. Hvis der ikke er opvarmning på stedet, kan du vælge en version med isolering og 
opvarmning.

Miljødepot SolidMaxx, kompakt

SolidMaxx CH 2.1
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SolidMaxx C 1.1

SolidMaxx CH 1.1 

SolidMaxx C 2.1

Billederne viser udstyrsmuligheder. Vi udarbejder gerne 
en individuel produktkonfiguration til dig.

Best.-nr. 265-968-JA

på forespørgsel

https://www.denios.dk/products/265968
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Produktbeskrivelse

 W Vær opmærksom på sikkerhedsafstanden (for det meste mindst 10 m)
 W Potentialudligning (jordforbindelse) etableres (tilslutningsmulighed er 
tilgængelig), evt. lynbeskyttelse

 W Luftudskiftning iht. gældende lovkrav

 W Forskrifter iht. Beredskabstyrelsens Vejledning om brandfarlige og 
brændbare væsker

 W Forskrifter iht. ATEX-direktiv 2014/34/EU

(Flammepunkt ≤ 60 °C, karakteriseret med H224, H225 eller H226)

La
gr

in
g 

af
 fa

rli
ge

 m
ed

ie
r

Det pladsoptimerede depot til farlige medier SolidMaxx er den ideelle løsning ved trange pladsforhold. Depotet er velegnet til opbevaring af farlige medier 
tæt på produktionen, f.eks. rengøringsmidler. Hvis der ikke er opvarmning på stedet, kan du vælge en version med isolering og opvarmning.

Miljødepot SolidMaxx, kompakt

 W Til opbevaring af tromler og IBC palletanke på ganske lidt plads - f.eks. 
tæt på produktionen

 W Godkendt til opbevaring af vandforurenende og antændelige medier.
 W Stålramme og opsamlingskar i pulverlakeret sortgrå (RAL 7043). 
Vægelementerne er fremstillet af galvaniserede trapezplader eller, i den 
varmeisolerede version, af lakerede glatte paneler (RAL 9002, gråhvid).

 W Fås på forespørgsel med varmeisolering (50 mm) til vægge og tag af 
mineraluld (ISO A - ikke-brændbart) og opvarmning til frostfri opbevaring.

 W Godkendt, 5 mm tykt opsamlingskar i ét stykke (massefylde på op til 1,9 
g/cm³) med aftagelige, galvaniserede gitterriste (max. belastning: 1.250/

m²)
 W Med PE-inliner, leder omløbende, galvaniserede væskeudløbsplader 
lækkende medier sikkert ned i opsamlingskarret.

 W Dørudstyr: 1-fløjet i smal version eller 2-fløjet i bred version.
 W 100 mm frihøjde til brug af el-stabler.
 W Naturlig ventilation gennem vejrbeskyttede åbninger hele vejen rundt.
 W Sikkerhedslås som beskyttelse mod uautoriseret adgang.
 W Målrettet vandafledning fra taget via sidenerne (foran og bagved).
 W Krankroge til sikker transport til opstillingsstedet som standard

Lagerkapacitet: op til 8 tromler eller 2 IBC palletank

Med generel byggetilladelse fra DIBt (tysk institut for byggeteknik) 
til opbevaring af vandforurenende væsker.

Overholdelse af EN 1090 for producenter af 
bærende konstruktioner af stål.
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Type SolidMaxx C 1.1 SolidMaxx C 2.1 SolidMaxx CH 1.1 SolidMaxx CH 2.1

Lagerkapacitet IBC / KP / EP / tromle 1 / 1 / 1 / 4 2 / 2 / 3 / 8 1 / 1 / 1 / 4 2 / 2 / 3 / 8
Opsamlingsvolumen [l] 1000 1000 1000 1000
Udvendig mål B x D x H [mm]* 1710 x 1570 x 2360 2900 x 1570 x 2060 1725 x 1865 x 2570 2990 x 1865 x 2360
Indvendig mål B x D x H [mm] 1350 x 1330 x 1390 2540 x 1330 x 1390 1400 x 1630 x 1765 2665 x 1630 x 1770
Vægt* [kg] 570 810 610 910

*Uden påbygninger.

Statik
Beregningerne af statikken for det tekniske lagersystem er baseret på 
Eurocode 3 (EN 1993). Belastningerne på konstruktionen måles i henhold 
til Eurocode 1 (EN 1991-1-3) for en karakteristisk vindbelastning på qk, w = 
0,585 kN / m² og en snebelastning på sk = 2,5 kN / m². Bygningen er også 
designet i henhold til EN 1998-1: 2004 til jordskælvszone 3.

Dørvarianter
 W 1-fløjet ved SolidMaxx C / CH 1.1
 W 2-fløjet ved SolidMaxx C / CH 2.1
 W Indvendig dørholderanlæg.
 W Sikkerhedslås som beskyttelse mod uautoriseret adgang.

Henvisning:
Mål og vægt er vejledende og kan variere på grund af individuelt udstyr. Tekniske ændringer er forbeholdt.
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Når du vælger miljødepotet SolidMaxx, kan en tromlepumpe eller et praktisk trin sørge for endnu mere 
sikkerhed og ekstra komfort. Vi vil gerne drøfte dine individuelle behov i en personlig samtale. Vores 
eksperter udvikler i samarbejde med dig en individuel løsning, også gerne direkte i din virksomhed. Du kan 
finde en oversigt over yderligere udstyrsmuligheder på vores hjemmeside.   

www.denios.dk/udstyr

Tekniske specifikationer:

Ifm. 1-trins platformen kan du nemt nå op til den øverste del af en enhed, 
f.eks. for at betjene en tromlepumpe. 

Tromlepumpe til pumpning af antændelige væsker.

http://www.denios.dk/udstyr
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I walk-in-containeren MCV til farlige medier er det blandt andet muligt at opbevare vandbaseret maling i smådunke og tromler og at tappe 
dem. Eftersom disse medier er temperaturfølsomme, er containeren isoleret og udstyret med opvarmning.

Miljødepot MCV, walk-in

MCV 6330
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Billederne viser udstyrsmuligheder. Vi udarbejder 
gerne en individuel produktkonfiguration til dig.

MCV 4330

MCV 4320

MCV 2520

 

Best.-nr. 265-971-JA

på forespørgsel

https://www.denios.dk/products/265971
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Walk-in-container MCV

Specifikationer til lagring af antændelige væsker

 W Vær opmærksom på sikkerhedsafstanden (for det meste mindst 10 m)
 W Potentialudligning (jordforbindelse) etableres (tilslutningsmulighed er 
tilgængelig), evt. lynbeskyttelse

 W Luftudskiftning iht. gældende lovkrav

 W Forskrifter iht. Beredskabstyrelsens Vejledning om brandfarlige og 
brændbare væsker

 W Forskrifter iht. ATEX-direktiv 2014/34/EU
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Produktbeskrivelse
 W Godkendt til opbevaring af vandforurenende og antændelige medier.
 W Lukket konstruktion med vægge og tag af korrosionsbestandig 
galvaniseret og lakeret stålplader (RAL 5010, ensianblå).

 W På forespørgsel kan den fås med varmeisolering af vægge (40 mm) 
og tag (50 mm) af mineraluld (ISO A - ubrændbar) og varme til frostfri 
opbevaring.

 W Godkendt, 5 mm tykt opsamlingskar i ét stykke med påsatte, aftagelige, 
galvaniserede gitterriste (maks. belastning: 1.000 kg/m²).

 W Lavt dørtrin på 150 mm.
 W Med 2-fløjet dør (B x H: 2.000 x 2.000 mm) på den korte eller lange side 

af containeren MCV 2520 fås kun med 2-fløjet dør på den lange side.
 W Med 2-fløjet dør (B x H: 2.000 x 2.000 mm) på den korte eller den lange 
side.

 W Leveres samlet.
 W Naturlig ventilation på forespørgsel.
 W Ved lagring af antændelige medier skal der tages hensyn til: overholdelse 
af sikkerhedsafstand - potentialudligning / jordforbindelse - teknisk 
ventilation.

 W Lavt dørtrin på 150 mm.

Walk-in containeren MCV til farlige medier står for en øget bekvemmelighed og flere muligheder: den fås i forskellige dimensioner samt i en isoleret version. 
Men den kommer med langt flere fordele: takket være de galvaniserede komponenter opnås der en langvarig korrosionsbeskyttelse. Det moderne udvendige 
design i et glat stålplade-look* er kendetegnet ved galvanisering og lakering i RAL-farven 5010 (ensianblå). Dørene kan placeres enten på den lange eller 
korte side af containeren. Der kan opbevares forskellige beholderstørrelser, fra små beholdere til 200-liters tromler. Lagerpladsen kan udnyttes til fulde med 
fleksible reolsystemer.

*I den ikke-isolerede version er taget lavet af trapezplader.

 

(Flammepunkt ≤ 60 °C, karakteriseret med H224, H225 eller H226)

Lagerplads ca. 5-17 m²

Med generel byggetilladelse fra DIBt (tysk institut for byggeteknik) 
til opbevaring af vandforurenende væsker.

Overholdelse af EN 1090 for producenter af 
bærende konstruktioner af stål.
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Type MCV 2520 MCV 4320 MCV 4330 MCV 6330

Lagerplads [m²] 5 10 12 17
Opsamlingsvolumen [l] 787 1467 1785 2612
Udvendig mål B x D x H [mm]* 2444 x 2375 x 2365 4500 x 2444 x 2365 4500 x 2944 x 2365 6500 x 2944 x 2365
Indvendig mål B x D x H [mm] 2240 x 2240 x 2100 4240 x 2240 x 2100 4240 x 2740 x 2100 6240 x 2740 x 2100
Vægt* [kg] 850 1700 1740 2310

*Uden påbygninger.

Udstyrsmuligheder
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Tekniske specifikationer:

Statik
Beregningerne af statikken for det tekniske lagersystem er baseret på 
Eurocode 3 (EN 1993). Belastningerne på konstruktionen måles i henhold 
til Eurocode 1 (EN 1991-1-3) for en karakteristisk vindbelastning på qk, 
w = 0,585 kN / m² og en snebelastning på sk = 2,5 kN / m². Bygningen er 
også designet i henhold til EN 1998-1: 2004 til jordskælvszone 3.

Indbygningsreoler
Ekstraudstyr som reoler sørger for en overskuelig opbevaring af smådunke.
Reolerne er nemme at montere. Reolerne er udstyret med tre 
lagerniveauer (gitterriste) og fås i to størrelser:

 W 1.000 x 500 mm (B x D, bæreevne pr. fag: 75 kg*,  
bæreevne pr. felt: 225 kg)

 W 2.000 x 500 mm (B x D, bæreevne pr. fag: 120 kg*,  
bæreevne pr. felt: 360 kg).

*Bæreevne pr. fag ved ensartet fordelt last.

Uanset om du har brug for opvarming eller opbevarer så mange forskellige medier, at du skal have en 
overskuelig informationstavle, vil vi sammen finde en løsning i en personlig samtale. Vores eksperter 
udvikler i samarbejde med dig en individuel løsning, også gerne direkte i din virksomhed. Du kan finde 
en oversigt over yderligere udstyrsmuligheder på vores hjemmeside.   

Henvisning:
Mål og vægt er vejledende og kan variere på grund af individuelt udstyr. Tekniske ændringer er forbeholdt.

www.denios.dk/udstyr

Opvarmingen på 5 kW i ikke Ex-udførelse sikrer i kombination med varmeisoleringen 
en indetemperatur på + 5 °C ved en udvendig temperatur på -15 °C.

Infoboard til præsentation af oplysninger og instruktioner omkring 
arbejdssikkerhed.
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Walk-in container WHG er nem at forsyne vha. det lave dørtrin og sammen med en opkørselsrampe. Containeren kan f.eks. bruges til 
opbevaring af olie i tromler eller små beholdere. 

Walk-in container WHG

WHG 360
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WHG 250
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Best.-nr. 265-970-JA

på forespørgsel

Billederne viser udstyrsmuligheder. Vi udarbejder gerne 
en individuel produktkonfiguration til dig.

WHG 320

WHG 210

https://www.denios.dk/products/265970


Walk-in containere til farlige medier WHG
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Walk-in container WHG

 

Specifikationer til lagring af antændelige væsker

Produktbeskrivelse
 W Godkendt til opbevaring af vandforurenende og antændelige medier.
 W Lukket konstruktion med vægge og tag af korrosionsbestandige, 
galvaniserede og lakerede trapezplader (RAL 5010, ensianblå).

 W Godkendt, 5 mm tykt opsamlingskar i ét stykke med påsatte, aftagelige, 
galvaniserede gitterriste (maks. belastning: 1.000 kg/m²).

 W Lavt dørtrin på 150 mm.

 W 2-fløjet dør (med sikkerhedslås) på den lange side.
 W Leveres samlet.
 W Krankroge til sikker transport til opstillingsstedet følger med som 
standard.

 W Naturlig ventilation fås på forespørgsel.

 W Vær opmærksom på sikkerhedsafstanden (for det meste mindst 10 m)
 W Potentialudligning (jordforbindelse) etableres (tilslutningsmulighed er 
tilgængelig), evt. lynbeskyttelse

 W Luftudskiftning iht. gældende lovkrav

 W Forskrifter iht. Beredskabstyrelsens Vejledning om brandfarlige og 
brændbare væsker

 W Forskrifter iht. ATEX-direktiv 2014/34/EU

(Flammepunkt ≤ 60 °C, karakteriseret med H224, H225 eller H226)

Det er ikke uden grund, at WHG-containeren til farlige medier er en af de mest solgte og mest gennemtestede DENIOS-containere til beholdere lige fra små 
beholdere til 200-liters tromler. Her har vi lagt stor vægt på brugerkomforten i walk-in-modellen med en indgangshøjde på kun 150 mm. og selv med 
WHG's standardudstyr kan vandforurenende/brændbare medier opbevares passivt ved overholdelse af sikkerhedsafstande. Derudover er det til enhver tid 
muligt at udstyre containeren efter behov, og vi har allerede realiseret særlige indretninger og ventilationssystemer i en lang række projekter.
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Lagerplads ca. 2-15 m²

Med generel byggetilladelse fra DIBt (tysk institut for byggeteknik) 
til opbevaring af vandforurenende væsker.

Overholdelse af EN 1090 for producenter af 
bærende konstruktioner af stål.
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Udstyrsmuligheder

Vores tip: SpillGuard® connect registrerer farlige lækager og sender en alarm til din smartphone i real 
time. Det giver dig mulighed for at reagere med det samme, vinde værdifuld tid og undgå eventuelle 
omkostninger. Vi vil gerne drøfte dine individuelle behov i en personlig samtale. Vores eksperter udvikler i 
samarbejde med dig en individuel løsning, også gerne direkte i din virksomhed. Du kan finde en oversigt over 
yderligere udstyrsmuligheder på vores hjemmeside.   

Indbygningsreoler
Ekstraudstyr som reoler sørger for en overskuelig opbevaring af smådunke.
Reolerne er nemme at montere. Reolerne er udstyret med tre 
lagerniveauer (gitterriste) og fås i to størrelser:

 W 1.000 x 500 mm (B x D, bæreevne pr. fag: 75 kg*,  
bæreevne pr. felt: 225 kg)

 W 2.000 x 500 mm (B x D, bæreevne pr. fag: 120 kg*,  
bæreevne pr. felt: 360 kg).

*Bæreevne pr. fag ved ensartet fordelt last.

Statik
Beregningerne af statikken for det tekniske lagersystem er baseret på 
Eurocode 3 (EN 1993). Belastningerne på konstruktionen måles i henhold 
til Eurocode 1 (EN 1991-1-3) for en karakteristisk vindbelastning på qk, 
w = 0,585 kN / m² og en snebelastning på sk = 2,5 kN / m². Bygningen er 
også designet i henhold til EN 1998-1: 2004 til jordskælvszone 3.
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Tekniske specifikationer:

www.denios.dk/udstyr

Type WHG 210 WHG 320 WHG 250 WHG 360

Lagerplads [m²] 2 6 10 15
Opsamlingsvolumen [l] 360 830 1426 2224
Udvendig mål B x D x H [mm]* 2165 x 1028 x 2320 2990 x 2215 x 2235 5028 x 2215 x 2235 6028 x 2800 x 2235
Indvendig mål B x D x H [mm] 2000 x 830 x 2000 2830 x 2000 x 2000 4830 x 2000 x 2000 5830 x 2590 x 2000
Vægt* [kg] 460 870 1330 1860

*Uden påbygninger.

Lækagedetektor SpillGuard® connect. PE-indlægskar til syrer eller baser, fås også elektrisk ledende.

Henvisning:
Mål og vægt er vejledende og kan variere på grund af individuelt udstyr. Tekniske ændringer er forbeholdt.
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Den brandsikre container WFP er velegnet til f.eks. opbevaring af lak og opløsningsmidler (H224 - H226) i tromler eller smådunke. 
Et overvåget klimaanlæg sørger for en ensartet kvalitet af de temperaturfølsomme medier.

Brandsikker container WFP, walk-in

WFP-X 22
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 F 90

Best.-nr. 265-966-JA

på forespørgsel

Billederne viser udstyrsmuligheder. Vi udarbejder 
gerne en individuel produktkonfiguration til dig.

WFP-M/X 6

WFP-X 10

WFP-M/X 14

https://www.denios.dk/products/265966
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Brandsikker container WFP, walk-in
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Specifikationer til lagring af antændelige væsker
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 W Walk-in-container til farlige medier, til små beholdere og 200-liters 
tromler.

 W Egnet til sikker opbevaring og aftapning af antændelige og 
vandforurenende medier.

 W Kan placeres uden sikkerhedsafstand til andre bygninger eller som 
separat brandsektion, f.eks. i produktionen. Undtagen: Peroxidlagre

 W Godkendt, galvaniseret 5 mm tykt opsamlingskar i ét stykke med 
aftagelige gitterriste (maks. belastning: 1.000 kg/m²).

 W Effektiv korrosionsbeskyttelse takket være galvaniseret basismateriale 
og 2K lakering af høj kvalitet (RAL 9002, gråhvid).

 W Brandsikre paneler (100 mm materialetykkelse, A-materiale, ikke 

brændbart) med høj isoleringsevne.
 W Aflåselige, selvlukkende EI₂ 90-C branddøre i henhold til EN 13501-2, 
testet i henhold til EN 1634-1, eller landespecifikke versioner (EI₂ 120 
eller EI₁ 60) med en døråbningsvinkel på 90  / 115  .

 W 1-fløjet dør (B x H: 1.250 x 2.000 mm) eller dobbeltdøre (B x H: 2.000 x 
2.000 mm), på den lange eller den korte side af containeren

 W Ved valg af dobbeltdøre sikrer en lukkeregulering, at dørene lukker i den 
rigtige rækkefølge.

 W Aftagelige krankroge og transportsikring til sikker transport
 W Fås i to lagerhøjder: indvendig højde: WFP-X = 2.500 mm, WFP-M = 
2.280 mm.

Afprøvet og godkendt som system med 
90 minutters brandbeskyttelse  
(EI 90 / REI 90) indefra og udefra. 

Produktbeskrivelse

 W Potentialudligning (jordforbindelse) etableres (tilslutningsmulighed er 
tilgængelig), evt. lynbeskyttelse

 W Luftudskiftning iht. gældende lovkrav

 W Forskrifter iht. Beredskabsstyrelsens bekendtgørelse om tekniske 
forskrifter for gasser

 W Forskrifter iht. ATEX-direktiv 2014/34/EU

(Flammepunkt ≤ 60 °C, karakteriseret med H224, H225 eller H226)

Lagerplads ca. 6-22 m²

I den brandsikre walk-in-container WFP kan du opbevare antændelige væsker på mange forskellige måder, og så fås containeren også i en international 
version. Den godkendte brandsikring gør, at containeren kan opstilles både udendørs og indendørs helt uden sikkerhedsafstande til andre bygninger. Seks 
produkttyper giver mulighed for optimal tilpasning til dine individuelle installationsmuligheder.

ETA-godkendelse / CE-kategorisering 
iht. den europæiske forordning (EU) 
Nr. 305/2011

Internationale udførelser iht. 
gældende lokal lovgivning 
(REI 120, REI 60).
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Type WFP-M 6 WFP-M 14 WFP-X 6 WFP-X 10 WFP-X 14 WFP-X 22

Lagerplads [m²] 6 14 6 10 14 22
Opsamlingsvolumen [l] 730 1560 730 1150 1560 2400
Udvendig mål B x D x H [mm]* 3018 x 2784 x 2655 5938 x 2878 x 2789 3018 x 2784 x 2875 4478 x 2784 x 2921 5938 x 2878 x 3009 8858 x 2878 x 3009
Indvendig mål B x D x H [mm] 2580 x 2560 x 2280 5500 x 2560 x 2280 2580 x 2560 x 2500 4040 x 2560 x 2500 5500 x 2560 x 2500 8420 x 2560 x 2500
Vægt* [kg] 2490 4000 2550 3260 4100 5450

*Uden påbygninger.

Henvisning:
Mål og vægt er vejledende og kan variere på grund af individuelt udstyr. Tekniske ændringer er forbeholdt.
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Tekniske specifikationer:

Statik
Beregningerne af statikken for det tekniske lagersystem er baseret på 
Eurocode 3 (EN 1993). Belastningerne på konstruktionen måles i henhold 
til Eurocode 1 (EN 1991-1-3) for en karakteristisk vindbelastning på qk, 
w = 0,585 kN / m² og en snebelastning på sk = 2,5 kN / m². Bygningen er 
desuden designet i henhold til EN 1998-1: 2004 til jordskælvszone 3. Med 
ekstra udstyr op til vindlastzone 4 med terrænkategori I (qk,w = 1,064 kN/
m²) hhv. op til en snebelastning på sk = 5,86 kN/m².

Tagafvanding
Tagafvanding modvirker belastningen ved vand på taget. Regnvandet 
ledes via tagprofilen til lagersystemets kortsider og føres enten gennem 
højre eller venstre hjørneprofil eller gennem dem begge til et udløb. 
Derfra kan regnvandet fra kundens side tilføres et afløbssystem.

Central overvågning og styring af alle elektriske komponenter vha. DENIOS' 
Communication Bar.

Videoovervågning og -optagelse af farezonen indendørs eller udendørs.

www.denios.dk/udstyr

For at opnå maksimal komfort og mere sikkerhed har vi udviklet Communication Bar. På denne måde kan du holde 
øje med alle de vigtige oplysninger. Vi drøfter gerne dine individuelle behov med dig i en personlig samtale. 
Her udvikler vores eksperter en løsning til dine specifikke behov i samarbejde med dig, også gerne direkte i din 
virksomhed. Du kan finde en oversigt over yderligere udstyrsmuligheder på vores hjemmeside.



Brandsikre containere

www.denios.dk/engineering218

1

Det brandsikre miljødepot RFP 115 er ideelt til udendørs opbevaring af organiske peroxider i kombination med trykaflastning og køleanlæg.

Brandsikkert miljødepot RFP 115
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RFP 115-2
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Billederne viser udstyrsmuligheder. Vi udarbejder gerne 
en individuel produktkonfiguration til dig.

RFP 115-10
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Brandsikkert miljødepot RFP 115
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Specifikationer til lagring af antændelige væsker

 W Potentialudligning (jordforbindelse) etableres (tilslutningsmulighed er 
tilgængelig), evt. lynbeskyttelse

 W Luftudskiftning iht. gældende lovkrav

 W Forskrifter iht. Beredskabsstyrelsens bekendtgørelse om tekniske 
forskrifter for gasser

 W Forskrifter iht. ATEX-direktiv 2014/34/EU

(Flammepunkt ≤ 60 °C, karakteriseret med H224, H225 eller H226)

Lagerkapacitet: op til 4 tromler eller 1 IBC palletank

Ikke alle virksomheder har brug for et stort lager til sikker opbevaring af farlige medier. Vores brandsikre depot RPF 115 er meget robust og kræver ikke meget 
plads. På forespørgsel kan du få op til tre ekstra hylder til at udnytte pladsen optimalt.

ETA-godkendelse / CE-kategorisering 
iht. den europæiske forordning (EU) 
Nr. 305/2011

Internationale udførelser iht. 
gældende lokal lovgivning 
(REI 120, REI 60).

Afprøvet og godkendt som system med 
90 minutters brandbeskyttelse ( 
EI 90 / REI 90) indefra og udefra. 

 W Pladsbesparende løsning til opbevaring af farlige medier tæt 
på produktionen eller decentralt, hvis det er nødvendigt af 
sikkerhedsmæssige eller logistiske årsager.

 W Egnet til sikker opbevaring og aftapning af antændelige og 
vandforurenende medier.

 W Kan placeres uden sikkerhedsafstand til andre bygninger eller som 
separat brandsektion, f.eks. i produktionen. Undtagen: Peroxidlagre

 W Opsamlingskar af stål med udtagelige, galvaniserede gitterriste (maks. 
bæreevne: RFP 115-2 = 1.000 kg/m², RFP 115-10 = 1.250 kg/m²).

 W Effektiv korrosionsbeskyttelse takket være galvaniseret basismateriale og 
2K lakering af høj kvalitet (RAL 9002, gråhvid).

 W Brandsikre paneler (A-materiale, ikke brændbart) med høj isoleringsevne.
 W Aflåselig, selvlukkende og 1-fløjet branddør EI₂ 90-C i henhold til EN 
13501-2, testet iht. EN 1634-1 eller landespecifik version (EI₁ 60 eller EI₂ 
120), med en døråbningsvinkel på 90° / 115°.

 W Fås med op til tre ekstra hylder på forespørgsel.

Produktbeskrivelse
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Udstyrsmuligheder

Type RFP 115-2 RFP 115-10

Lagerkapacitet IBC / KP / EP / tromle 0 / 1 / 1 / 4 1 / 1 / 1 / 4
Opsamlingsvolumen [l] 225 1000
Udvendig mål B x D x H [mm]* 1910 x 1980 x 2376 1910 x 1980 x 2376
Fagenes dimensioner B x D x H [mm] 1267 x 1480 x 1958 1267 x 1480 x 1406
Vægt* [kg] 1075 1075

*Uden påbygninger.

Tekniske specifikationer:

www.denios.dk/udstyr

Henvisning:
Mål og vægt er vejledende og kan variere på grund af individuelt udstyr. Tekniske ændringer er forbeholdt.

Statik
Beregningerne af statikken for det tekniske lagersystem er baseret på 
Eurocode 3 (EN 1993). Belastningerne på konstruktionen måles i henhold 
til Eurocode 1 (EN 1991-1-3) for en karakteristisk vindbelastning på qk, 
w = 0,585 kN / m² og en snebelastning på sk = 2,5 kN / m². Bygningen 
er desuden designet i henhold til EN 1998-1: 2004 til jordskælvszone 3. 
Med ekstra udstyr op til vindlastzone 4 med terrænkategori I  
(qk,w = 1,064 kN/m²) hhv. op til en snebelastning på sk = 5,86 kN/m².

Tagafvanding
Tagafvanding modvirker belastningen ved vand på taget. Regnvandet ledes 
via tagprofilen til lagersystemets kortsider og føres enten gennem højre 
eller venstre hjørneprofil eller gennem dem begge til et udløb. Derfra kan 
regnvandet fra kundens side tilføres et afløbssystem.

DENIOS' brandsikre containere WFP og RFP kan yderligere udstyres med en trykaflastningflade i tagområdet. 
Trykaflastningsfladen sørger i tilfælde af en eksplosion for en kontrolleret trykudligning. Kontakt os: Vi vil gerne 
drøfte dine individuelle behov i en personlig samtale. I samarbejde med dig udvikler vores eksperter en individuel 
løsning, som byder på maksimal sikkerhed og komfort. Du kan finde en oversigt over yderligere udstyrsmuligheder 
på vores hjemmeside.   

I tilfælde af en eksplosion aflastes trykket via tagfladen. Vejrbeskyttelsen forhindrer 
en mulig påvirkning ved snebelastning.

Afdækning af betjeningspanelet: Kontrol- og betjeningselementerne på elskabets 
forside er beskyttet mod uautoriseret adgang.
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Den brandsikre container RFP er velegnet til opbevaring af store mængder farlige medier. Versionen med frihøjde kan forsynes vha. 
palleløfter. Udvendig belysning med bevægelsessensorer sørger for gode lysforhold.

Brandsikker reolcontainer RFP

RFP 615.30
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RFP 315.20

RFP 315.30

RFP 615.20

Billederne viser udstyrsmuligheder. Vi udarbejder gerne 
en individuel produktkonfiguration til dig.
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Brandsikker reolcontainer RFP
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ETA-godkendelse / CE-kategorisering 
iht. den europæiske forordning (EU) 
Nr. 305/2011

Internationale udførelser iht. 
gældende lokal lovgivning 
(REI 120, REI 60).

 F 90

Den brandsikre reolcontainer RFP er det ideelle valg, når du skal opbevare større mængder farlige medier eller større beholdere. Takket være en kraftig, 
integreret reol med justerbare lagerniveauer kan du udnytte pladsen optimalt og opbevare farlige medier enkeltvis, i kasser, på paller eller i specielle 
støtterammer. De 2-fløjede døre giver masser af plads ved adgang til containeren og letter læsning og aflæsning. Det integrerede vandafløb på taget afleder 
systematisk regnvandet over de korte sider af containeren.

Produktbeskrivelse

Afprøvet og godkendt som system med 
90 minutters brandbeskyttelse  
(EI 90 / REI 90) indefra og udefra. 

 W Den bedste løsning, når store mængder farlige medier skal opbevares i 
en separat brandsektion, og sikkerhedsafstandene ikke kan opretholdes 
for at forhindre gensidig brandpåvirkning.

 W Til sikker opbevaring og aftapning af antændelige og vandforurenende 
medier.

 W Kan placeres uden sikkerhedsafstand til andre bygninger eller som 
separat brandsektion, f.eks. i produktionen. Undtagen: Peroxidlagre

 W Fås også med variable faghøjder eller med dobbelt dybde.
 W Godkendt, galvaniseret 5 mm tykt opsamlingskar i ét stykke i det 
nederste lagerniveau.

 W Lagerniveauerne er udstyret med udtagelige, galvaniserede gitterriste 
(maks. bæreevne 1.250 kg/m²).

 W Effektiv korrosionsbeskyttelse takket være galvaniseret basismateriale og 
2K lakering af høj kvalitet (RAL 9002, gråhvid).

 W Brandsikre paneler (100 mm materialetykkelse, A-materiale, ikke 

brændbart) med høj isoleringsevne.
 W Langsgående med låsbare, selvlukkende EI₂ 90-C fløjdøre i henhold til EN 
13501-2, testet i henhold til EN 1634-1 eller landespecifik version med en 
døråbningsvinkel på 90  / 102  / 115  / 128 .

 W Versionen med frihøjde til forsyning med f.eks. palleløfter opstilles på 
en separat betonplade, som følger med ved leveringen. På den måde 
kan den nemt læsses med f.eks. en palleløfter. I den brede version (RFP 
615.20 og .30) bliver containeren udstyret med to lige store betonplader.

 W Dørversioner: På langsiden med EI₂ 90-C dør iht. EN 13501-2, testet iht. 
EN 1634-1 eller international udførelse iht. lokale krav. En lukkeregulering 
sørger for, at portene lukker i den rigtige rækkefølge. Døråbningsvinkel: 
90°, 102°, 115°, 128°. Sikkerhedslås som beskyttelse mod uautoriseret 
adgang.

 W Ved lagring af antændelige medier skal der tages hensyn til: konstruktiv 
potentialeudligning ved at sætte stålrammekonstruktionen til jord samt 
teknisk ventilation.

Specifikationer til lagring af antændelige væsker

(Flammepunkt ≤ 60 °C, karakteriseret med H224, H225 eller H226)

 Lagerkapacitet: op til 32 tromler eller 8 IBC palletanke

 W Potentialudligning (jordforbindelse) etableres (tilslutningsmulighed er 
tilgængelig), evt. lynbeskyttelse

 W Luftudskiftning iht. gældende lovkrav

 W Forskrifter iht. Beredskabsstyrelsens vejledning om brandfarlige og 
brændbare væsker

 W Forskrifter iht. ATEX-direktiv 2014/34/EU
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Type RFP 315.20 RFP 315.30 RFP 615.20 RFP 615.30

Lagerkapacitet IBC / KP / EP / tromle 2 / 2 / 3 / 8 4 / 4 / 6 / 16 4 / 4 / 6 / 16 8 / 8 / 12 / 32
Opsamlingsvolumen [l] 1150 1150 2300 2300
Udvendig mål B x D x H [mm]* 3660 x 1784 x 2630 3660 x 1784 x 3575 6882 x 1784 x 2649 6882 x 1784 x 3594
Fagenes dimensioner B x D x H [mm] 2917 x 1440 x 1954 2700 x 1440 x 1331 2917 x 1440 x 1954 2700 x 1440 x 1331
Indvendig mål øverst B x D x H [mm] – 2700 x 1235 x 1392 – 2700 x 1235 x 1392
Vægt* [kg] 2420 2980 4360 5370

*Uden påbygninger.

Versionen med frihøjde til forsyning med f.eks. palleløfter opstilles på en separat 
betonplade, som følger med ved leveringen.

Statik
Beregningerne af statikken for det tekniske lagersystem er baseret 
på Eurocode 3 (EN 1993). Belastningerne på konstruktionen måles i 
henhold til Eurocode 1 (EN 1991-1-3) for en karakteristisk vindbelastning 
på qk, w = 0,585 kN / m² og en snebelastning på sk = 2,5 kN / m². 
Bygningen er desuden designet i henhold til EN 1998-1: 2004 til 
jordskælvszone 3. Med ekstra udstyr op til vindlastzone 4 med 
terrænkategori I (qk,w = 1,064 kN/m²) hhv. op til en snebelastning på sk 
= 5,86 kN/m².

Tagafvanding
Tagafvanding modvirker belastningen ved vand på taget. Regnvandet 
ledes via tagprofilen til lagersystemets kortsider og føres enten gennem 
højre eller venstre hjørneprofil eller gennem dem begge til et udløb. 
Derfra kan regnvandet fra kundens side tilføres et afløbssystem.

Henvisning:
Mål og vægt er vejledende og kan variere på grund af individuelt udstyr. Tekniske ændringer er forbeholdt.

Kabelboks (brandskot) til gennemføring af kabler gennem den brandbeskyttede 
væg, samtidig med at komponentens brandmodstandsdygtighed opretholdes.

Tekniske specifikationer:

www.denios.dk/udstyr

Uanset om du har brug for frihøjde eller brandskot til kabler og rør: Udstyret spiller en afgørende rolle for 
den individuelle produktkonfiguration. Derfor udvikler vores eksperter gerne en individuel løsning til dine 
behov - også gerne direkte i din virksomhed. Du kan finde en oversigt over yderligere udstyrsmuligheder på 
vores hjemmeside.
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Brandsikker container RFP SD
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Ingen brandsikker container tilbyder en større lagerkapacitet til store beholdere end RFP SD med store, praktiske skydedøre. Den gør det 
sågar muligt at opbevare antændelige væsker ved indendørs opstilling.
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Billederne viser udstyrsmuligheder. Vi udarbejder gerne en individuel produktkonfiguration til dig.
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Brandsikker container RFP SD

Produktbeskrivelse

Lagerkapacitet: op til 48 tromler eller 12 IBC palletanke

Den brandsikre reolcontainer RFP SD med skydedøre sikrer den rette brandbeskyttelse til store mængder farlige medier opbevaret i tromler eller IBC 
palletanke. Størrelsen på skydedørene giver dig en op til 50 % bedre opbevaringskapacitet end i svingdørs-varianten. Desuden åbner de ikke ud i rummet, 
hvilket øger din tilgængelige plads i arbejdsområdet foran containeren. Og står containeren udenfor, er der heller ingen fare for, at lågerne bliver smækket i 
af vinden. I modellen RFP SD-ED med elektriske skydeporte kan portene nemt og bekvemt åbnes og lukkes med fjernbetjening fra en gaffeltruck.

 W Det bedste valg, når større mængder farlige medier skal opbevares i en 
separat brandsektion eller sikkerhedsafstanden ikke kan overholdes.

 W De større skydedøre giver op til 50 % mere lagerkapacitet.
 W I modsætning til dobbeltlåger udgør de åbne skydeporte ingen 
"forhindring" foran den brandsikre container og bidrager dermed til en 
effektiv logistik; står containeren udenfor, er der heller ingen fare for, at 
lågerne bliver smækket i af vinden.

 W Vores brandsikre porte (både den elektriske og den manuelle version) er 
afprøvede iht. EN 16034 og lukker automatisk når brandalarmen udløses.

 W Kan placeres uden sikkerhedsafstand til andre bygninger eller som 
separat brandsektion, f.eks. i produktionen. Undtagen: Peroxidlagre

 W Fås også med variable faghøjder.
 W Godkendt, todelt og galvaniseret 5 mm tykt opsamlingskar i det nederste 
lagerniveau, med udtagelige gitterriste (maks. belastning: 1.250 kg/m²).

 W Effektiv korrosionsbeskyttelse takket være galvaniseret basismateriale og 
2K lakering af høj kvalitet (RAL 9002, gråhvid).

 W Brandsikre paneler (100 mm materialetykkelse, A-materiale, ikke 
brændbart) med høj isoleringsevne.

 W Lagerniveauerne er udstyrede med udtagelige, galvaniserede gitterriste.
 W Beskyttelse mod gennemskubning ved bagvæggen.
 W Effektiv korrosionsbeskyttelse vha. galvaniserede elementer og 2K 
lakering af høj kvalitet, ramme af galvaniseret basismateriale.
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Specifikationer til lagring af antændelige væsker

(Flammepunkt ≤ 60 °C, karakteriseret med H224, H225 eller H226)

ETA-godkendelse / CE-kategorisering iht. den 
europæiske forordning (EU) Nr. 305/2011

Afprøvet og godkendt som system med 120 
minutters brandbeskyttelse (EI 120 / REI 120) 
indefra og udefra. 

 W Potentialudligning (jordforbindelse) etableres (tilslutningsmulighed er 
tilgængelig), evt. lynbeskyttelse

 W Luftudskiftning iht. gældende lovkrav

 W Forskrifter iht. Beredskabsstyrelsens vejledning om brandfarlige og 
brændbare væsker

 W Forskrifter iht. ATEX-direktiv 2014/34/EU
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Udstyrsmuligheder

Type RFP 815.30 SD

Lagerkapacitet IBC / KP / EP / tromle 12 / 12 / 16 / 48
Opsamlingsvolumen [l] 1600
Udvendig mål B x D x H [mm]* 9410 x 2238 x 3594
Fagenes dimensioner B x D x H [mm] 3900 x 1440 x 1300
Vægt* [kg] 7780

*Uden påbygninger.

Statik
Beregningerne af statikken for det tekniske lagersystem er baseret på 
Eurocode 3 (EN 1993). Belastningerne på konstruktionen måles i henhold 
til Eurocode 1 (EN 1991-1-3) for en karakteristisk vindbelastning på qk, 
w = 0,585 kN / m² og en snebelastning på sk = 2,5 kN / m². Bygningen 
er desuden designet i henhold til EN 1998-1: 2004 til jordskælvszone 3. 
Med ekstra udstyr op til vindlastzone 4 med terrænkategori I  
(qk,w = 1,064 kN/m²) hhv. op til en snebelastning på sk = 5,86 kN/m².

Tagafvanding
Tagafvanding modvirker belastningen ved vand på taget. Regnvandet 
ledes via tagprofilen til lagersystemets kortsider og føres enten gennem 
højre eller venstre hjørneprofil eller gennem dem begge til et udløb. 
Derfra kan regnvandet fra kundens side tilføres et afløbssystem.

Henvisning:
Mål og vægt er vejledende og kan variere på grund af individuelt udstyr. Tekniske ændringer er forbeholdt.
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Tekniske specifikationer:

www.denios.dk/udstyr

RFP SD-ED's elektriske skydeporte kan vha. fjernbetjeningen åbnes og lukkes fra 
gaffeltrucken.

Aerosol slukningsanlægget udløses af temperaturen (se sprinkleranlæg) og afbryder 
effektivt den kemiske forbrændingsproces inden for 4,5 - 15 sekunder (afhængig af 
modellen).

Sikkerheden er altafgørende i en brandsikker container - og den kan øges med elektriske skydeporte 
med fjernbetjening, videoovervågning eller et aerosol-slukningsanlæg. Vores eksperter udvikler gerne 
en individuel løsning, som matcher dine specifikke behov. Du kan finde en oversigt over yderligere 
udstyrsmuligheder på vores hjemmeside.
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r Opbevaring af lithium-batterier

Den ikke-faglige og hermed ukorrekte håndtering af lithium-batterier er farlig! Kemiske reaktioner, brande eller i værste fald eksplosion 
af batteriet er mulige scenarier - alle er farlige for medarbejderne og miljøet og kan resultere i betydelige økonomiske tab samt produk-
tionstab. Organisatoriske og konstruktionsrelaterede foranstaltninger hjælper med at begrænse potentielle farer på et tidligt tidspunkt. 
DENIOS’ tekniske lagersystemer byder på udstyr til sikker opbevaring af lithium-batterier og er i givet fald i stand til at modstå den enorme 
brandbelastning.

DENIOS’ skabe til opbevaring og opladning af lithium-ion-
batterier byder på brandbeskyttelse på 90 minutter indefra 
og udefra.
Uanset om du vil oplade lithium-batterier, opbevare defekte 
eller nye lithium-batterier, så tilbyder DENIOS den højeste 
sikkerhed med det mest passende produkt.

EKSPERTISE VEJLEDNING

www.denios.dk/knowhow

I vores brochure "Sikker opbevaring af
lithium-ion-batterier” får du et over-
blik over vores produkter, tilbehør 
og servicemuligheder.

Har du set den? Vores online
guide indeholder vigtig viden
og praktiske tips til håndtering 
af lithium-batterier.

Brochure "Sikker opbevaring af 
lithium-ion-batterier"

Guide til håndtering af 
lithium-batterier

 

 F 90

se side
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Kontakt os: 76 24 40 80

http://www.denios.dk/knowhow
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Lagerkapacitet:  
op til 24 europaller

Lagerplads:  
ca. 6 til 22 m²

m2

Lagerkapacitet:  
op til 32 europaller

Den rummelige og brandsikre containerløsning RFP Li-Ion
Den brandsikre container RFP Li-Ion er det bedste valg, når der skal opbevares større mængder 
batterier eller store litium-batterier. En integreret reol til tunge laster med justerbare lagerni-
veauer muliggør en optimal pladsudnyttelse tilpasset kundens behov. Henstillingsflader består 
af galvaniserede, udtagelige gitterristhylder. Gitterristene byder på forskellige opbevaringsmu-
ligheder såsom enkeltstyksopbevaring, opbevaring i kasser, på paller eller på specielle stativer. 
Komfortabel forsyning vha. 2-fløjet dør og optimal udnyttelse af den indvendige højde. Den 
brandsikre container fås også i en ekstra dyb udgave til store mængder.

Brandsikker walk-in container WFP Li-Ion
Har du brug for et mindre lager, som kan forsynes uden gaffeltruck? Eller ønsker du at 
opbevare udstyr eller elkøretøj sikkert? (f.eks. prototyper eller testudstyr). Måske skal 
lageret også kunne have en ekstra funktion som analyselaboratorum, opladningsrum for 
batterier eller som mellemlager til forsendelse eller til defekte batterier. Alt dette er muligt 
med den brandsikre walk-in container WFP Li-Ion.

Den kompakte løsning RFP 115 Li-Ion
Den pladsbesparende løsning til opbevaring af lithium-batterier: Det brandsikre depot RFP 115 
Li-Ion følger de høje DENIOS standarder ifm. minimalt pladsbehov. Depotet RFP 115 Li-Ion fås 
også med et variabelt antal af faste eller udtrækkelige reolhylder - til optimal udnyttelse af 
den indvendige plads.

Maksimal lagerkapacitet i RFP SD Li-Ion
Den brandsikre container RFP Li-Ion (reollager) med skydeporte beskytter mod brand opstået pga. store 
mængder af lithiumbatterier. Skydeporte har to store fordele sammenlignet med dobbelt-
låger: 1. Lågernes åbningsradius falder bort, og lågerne påvirker ikke arbejdsområdet 
foran containeren. Står containeren udenfor, er der heller ingen fare for, at lågerne bliver 
smækket i af vinden. 2. Skydeportene sikrer en op til 50% bedre lagerkapacitet.

Brandsikre containere RFP

Brandsikre walk-in containere 
WFP

Kompakt, brandsikkert depot 
RFP 115

Brandsikker container  
RFP SD med skydeporte

Lagerkapacitet:  
ca. 1 til 3 europaller

Best.-nr. 273-657-JA

Best.-nr. 263-173-JA

Best.-nr. 263-172-JA

Best.-nr. 263-174-JA

se side
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https://www.denios.dk/products/273657


I vores kølekamre og lagre med kølesystemer/klimaanlæg lægger vi særlig vægt på energieffektivitet. Derfor reducerer vi energiforbruget med 50% ved 
brug af homogene isoleringsegenskaber på hele den ydre kappe og anvendelse af byggekomponenter med lave temperaturovergange. Temperaturinterval-
ler fra 0 °C til 35 °C er optimalt afdækket og udstyret med køle- eller klimaanlæg efter behov.  Der fremstilles reolsystemer eller walk-in-systemer med en 
lagerkapacitet på op til 16 IBC'er eller 24 200-liters tromler.

www.denios.dk/termoteknik

Varmekamre

Køle- og klimasystemer

PRODUKT

PRODUKT

Varmekamre

Køle- og klimasystemer

Tørre- og varmeskabe

Udstyr til termoteknik

Termoteknik fra DENIOS.
Varieret. Effektivt. Sikkert.

www.denios.dk/varmekamre

www.denios.dk/udstyr-til-termoteknik

Det skal dokumenteres, at dit opsamlingskar er korrosionsbestandigt og kompatibelt med det medie, du skal opbevare. Til mange kemiske stoffer 
kan der anvendes opsamlingskar af stål (1.0038). Ved ætsende medier (syrer/baser) er det nødvendigt at bruge opsamlingskar af kunststof 
(polyethylen). Rustfrit stål giver derimod en høj beskyttelse over for mange aggressive væsker. Hvis du ikke kan finde nogen specifikationer i 
bestandighedslisten, kan du vælge et opsamlingskar i samme materiale som mediets transportbeholder.

Når dine medier skal have en bestemt temperatur, skal der energi til processen - f.eks. i form af elektrisk strøm.  Den tilførte energi omdannes derefter 
til termisk energi til opvarmning, køling eller airconditionering, som overføres fra en materialestrøm (f.eks. luft) til dine medier via en varmeveksler. Høj 
energieffektivitet sparer penge -  og for at opnå dette er det afgørende at have en præcis energioverførsel og optimal varmeisolering. Og det har DENIOS' 
varme- og kølekamre.

http://www.denios.dk/termoteknik
http://www.denios.dk/varmekamre
http://www.denios.dk/udstyr-til-termoteknik


Løsninger i praksis.
Det er de indvendige temperatur, der tæller.

BP i Tyskland producerer motor- og gearkasseolie af mærkerne Castrol og Aral til biler og lastbiler på sin fabrik i Hamburg-Neuhof. Castrols 
udviklingscenter arbejder tæt sammen med de store bilproducenter om at udvikle mere effektive smøremiddelløsninger til nye generationer 
af motorer. 

Udfordringen.

Lad os først bruge en metafor for at tydeliggøre opgaven: Søndagsstegen kommer i ovnen for at blive stegt. Temperaturen indstilles. Nu skal der ventes. 
Når den forudindstillede temperatur er nået, holdes den på permanent på samme niveau. Men hvad med temperaturen i stegen? BP Europe SE i Hamborg 
stod over for et lignende spørgsmål - selv om det ikke drejede sig om en søndagssteg, men om kvalitetssmøremidlet Castrol ®. Under produktionsprocessen 
opvarmes produktet, hvorved kvaliteten skal være høj hele tiden. Til dette formål registreres og dokumenteres den cirkulerende lufttemperatur samt 
kernetemperaturen i hver enkelt beholder, så det i sidste ende bliver godt for én ting: motoren.

Løsningen:

DENIOS har udviklet en løsning til BP Europe SE, som opfylder alle krav. To DENIOS varmekamre, hver med to uafhængigt styrbare opvarmningsrum, 
tilbyder fire forskellige temperaturniveauer til forskellige medier. Vha. en evalueringsbane registereres cirkulationslufttemperaturen permanent og overføres 
pålideligt. Til dette formål indsættes modstandstermometre med overføresel af måleværdierne i hver beholder. DENIOS' Premium-styring sikrer nøjagtig 
temperaturkontrol ved at måle produktets faktiske temperatur i regelmæssige og frit programmerbare intervaller og sender resultaterne til kontrolrum. 
Telegramkodningen sikrer en problemfri transmission. Modtagerenheden sender alle data til en datalogger og viser diagrammer, der kan parametreres, på et 
TFT-farvedisplay. Skærmen med audit trail-funktion sikrer en manipulationsfri datahistorik. Dette muliggør en pålidelig og velbegrundet kvalitetsvurdering - 
hvad enten det drejer sig om en intern eller ekstern auditering.

Fordele:

Opdelingen af opvarmningsrummene gør det muligt, at anvende og overvåge forskellige temperaturniveauer. Dette betyder en høj grad af fleksibilitet samt 
tids- og pladsbesparelser for vores kunder. De moderne overvågningssensorer og styringsteknologien muliggør permanent kvalitetskontrol og dokumentation. 
På denne måde holder vores kunde sin produktionsproces slank og sikker på samme tid.
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Produktsortiment og udstyr
Gennemføringer, dataloggere, vinduer - tørreskabets udstyret tilføjer specifikke funktioner og giver det et individuelt præg.

Tilgængelige serier og størrelser
Tørreskabe med naturlig konvektion (serien ED) eller cirkulationsluft (sereien FD-, FED- og FDL) fås med forskellige indvendige voluminer: 57 / 114 / 260 
(kun FED) liter. Naturlig konvektion er bl.a. velegnet til lette prøver og længere prøveintervaller, som ikke kræver hyppig åbning af skabet.
Cirkulationsskabs-serien FED adskiller sig fra serien FD især ved at have en justerbar ventilatorhastighed. FDL-tørreskabet med cirkulationsluft er 
velegnet til standardkonform tørring af opløsningsmiddelbaseret lak og coatingsmaterialer med begrænsede mængder opløsningsmidler. Skabet har et 
silikone- og støvfrit indre og en symmetrisk luftstrøm.

Tørre- og varmeskabe

Industrielle og videnskabelige laboratorier sætter pris på den fremragende energieffektivitet af vores tørreskabe, som opnås vha. den lave varmestråling og 
varmesystemets temperaturnøjagtighed. Krav til tørring eller varm opbevaring af prøver opfyldes præcist i temperaturområdet op til 300 °C.

Med naturlig konvektion eller cirkulationsluft

Tørreskabets forside med 
ergonomisk håndtag samt 
kontrolenhed med LCD-displayInteriørkoncept til behageligt arbejde: Udtræksgitter som er beskyttet mod at tippe, ingen faste 

installationer, indvendigt rustfrit stål

Præcis temperering og optimal 
varmeoverførsel vha. patenterede 
hylder, der kan placeres individuelt

GUIDE

Find det rigtige tørreskab hos os.
Det rigtige tørreskab afhænger altid af de medier, der skal tørres. Varmefølsomme medier, brændbare opløsningsmidler (iht. ATEX), 
oxidationsfølsomme substanser og hygroskopiske produkter/medier kræver vakuumtørring, mens sikkerheds-tørreovne er tilstrækkelige til 
harpiks og lak. Til alle andre medier fås standard-tørreovne med naturlig konvektion eller cirkulationsluft.
 
Derfor stiller vi dig bl.a. følgende spørgsmål, når du skal vælge et produkt:

 W Er der antændelige opløsningsmidler i prøverne?
 W Er medierne følsomme over for varme og/eller oxidation?
 W Er medierne meget lette (pulver, granulat)?
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Du kan finde hele produktsortimentet 
"Tørre- og varmeskabe" på vores 
hjemmeside.

Produktsortiment og udstyr
Ekstraudstyr er en praktisk produktudvidelse og muliggør individuel tilpasning. Vakuumtørreskabe fås også som modulært kompletsystem med 
vakuumpumpe og pumpeskab.

Tilgængelige serier og størrelser

Vakuumtørreskabe

Vakuumtørreskabene VD / VDL muliggør effektiv og skånsom tørring uden at bringe de materialer, der skal tørres, i fare. Til dette formål arbejder de 
med et unikt sikkerhedskoncept. Vha. store varmeførende plader sker en direkte varmeoverførsel i temperaturområdet op til 220/110 °C.

 

Afprøvet sikkerhed takket være en fjedermonteret sikkerhedrude med 
brudsikring, inertgastilslutning til indvendig skylning og elektroniske 
komponenter, der er afkoblet fra det indre.

 

www.denios.dk/kat/12749

Afhængigt af den individuelle anvendelse kan opløsningsmiddelholdige prøver og lignende tørres i vakuumtørreskabe af serien VD (til ikke 
brandfarlige opløsningsmidler) og serien VDL (til brandfarlige opløsningsmidler). Den skånsomme tørringsproces i VD-serien er særlig velegnet til 
varme- og oxidationsfølsomme medier. Serierne består af tre størrelser hver: 24 / 55 / 119 liter indvendigt volumen.
VDL-seriens indre er eksplosionssikret. Det ATEX-kompatible enhedskoncept omfatter trykovervågning, hvor opvarmning kun er mulig ved vakuum 
< 100 mbar. ATEX kategori EX II 2/3/- G IIB T3 Gb/Gc/- X.
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HÅNDTERING 
AF FARLIGE 
MEDIER

Det vigtigste ved dag-
lig håndtering af farlige 
medier er sikkerheden. 
Vi tilbyder professionelt 
udstyr til sikker og kom-
fortabel transport af far-
lige medier. Ved lækager 
byder vores absorberende  
DENSORB® ruller og måt-
ter på optimal beskyttelse.

HÅNDTERING AF OLIER OG KEMIKALIER

Tromle- og beholderpumper, 
røreværker240
Varmekapper til tromler, 
gasflasker og IBC’er262
Varmekapper til tromler, 
gasflasker og IBC 
palletanke til Ex-zoner264
Induktionstromlevarmer 
til Ex-zoner266
Varmebælter og tromle 
opvarmning fra bunden267

Jordledninger268

FALCON tromle- og IBC-tragte279

Tromlerullevogne286

Tromletænger292

Prøveudtagere282

www.denios.dk/shop
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Tromleløftere og udstyr til 
gaffeltruck294

Håndtering af gasflasker307
DENSORB absorbenter 
og oliebarrierer310

DENSORB spildkits312

DENSORB-granulater342

Lækagedetektor SpillGuard®346
Tætningsmåtter, 
tætningssystemer og 
kloakdæksler348

Lækagekar357

Barrierer til døre og porte360

Sikkerhedstromler362

Bestilling og service 76 24 40 80
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Risikovurdering for farlige medier

FAQ

www.denios.dk/risikovurdering

Håndterer, bruger eller opbevarer du farlige stoffer, væsker og medier? 
Så kan du ikke undgå risikovurderinger. Det er en central del af et 
sikkert arbejdsmiljø og essentielt for medarbejdernes sundhed. I vores 
FAQ finder du svar på mange af de ofte stillede spørgsmål om emnet.  W Hvilket medie skal den bruges til?

 W Hvordan skal den fungere?
 W Er der specielle krav og/eller behov for tilbehør?

Hos os er det nemt at finde den rigtige pumpe. 

For at opnå de bedste resultater ved på- og omfyldning tilbyder 
DENIOS et bredt udvalg af tilbehør.  Her finder du f.eks. flowmålere, 
væskestandsindikatorer eller tromlevippere til at vippe tromlerne 
med for optimal tømning. Tromlepumper har som regel passende 
tromlegevind til det respektive anvendelsesområde og til beholderens 
materiale. Men til alle andre anvendelser har vi gevindadaptere til 
alle gængse beholderstørrelser i vores sortiment.

Find det rette produkt - nemt og hurtigt, med kun få klik!

Tips og tilbehør til sikker og økonomisk 
pumpning

Du skal ikke lede, du skal finde!

Den perfekte pumpe:
3 spørgsmål, du bør stille dig selv, 
før du køber

ARTIKLER PUMPE-FINDER

Guides

Artikler

FAQs

Interviews

Tjeklister

Videoer

Whitepapers

og meget mere!

DENIOS Knowhow
Alt, hvad du skal vide om pumper.

www.denios.dk/tromleudstyr

www.denios.dk/vaelg-pumpe

www.denios.dk/pumpe-finder

Pumper fra DENIOS muliggør en sikker og præcis aftapning fra tromler eller IBC palletanke til mindre dunke eller beholdere af enhver art. Alt efter behov 
er pumperne optimeret til farlige medier af forskellige slags og fås i forskellige udførelser. Pumpernes forskellige dykkedybder gør det muligt at opfylde 
individuelle krav.

GUIDE

http://www.denios.dk/knowhow
http://www.denios.dk/risikovurdering
http://www.denios.dk/tromleudstyr
http://www.denios.dk/vaelg-pumpe
http://www.denios.dk/pumpe-finder
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Manuelle tromlepumper Elektriske pumper og trykluftpumper

+ Effektiv og ergonomisk ved transport af større mængder
+ Effektiv og ergonomisk ved tyktflydende medier
+ Velegnet til hyppig og / eller kontinuerlig brug
– Kræver trykluft- eller strømtilslutning på stedet

+ Nem og hurtig brug
+ Prisvenlig
– Høj kraft- og tidsforbrug ved transport af større mængder
– Høj kraft- og tidsforbrug ved tyktflydende medier
– Muligvis ikke egnet til større løftehøjder
– Ikke egnet til kontinuerlig brug

DENIOS tips

For mere sikkerhed ved aftapning af tromler

www.denios.dk/personligt-sikkerhedsudstyr

www.denios.dk/densorb

Der kan komme dryp, når tromlen bliver fjernet. Her yder sikkerhedsstativer med integreret opsamlingsbeholdere den optimale beskyttelse til tromlepumper. 
Og så kan det være en god idé at have absorbenter ved hånden. Du kan også placere tromlen på et opsamlingskar eller bruge specielle aftapningsstativer og/
eller tragte.

Husk altid personligt sikkerhedsudstyr
Før du går i gang med aftapningen, skal du iføre dig det rette sikkerhedsudstyr. Det omfatter som minimum et par beskyttelsesbriller og -handsker. Alt efter, 
hvilket medie du skal pumpe, kan det også være nødvendigt med et forklæde eller egnet åndedrætsværn. Hvis en medarbejder arbejder alene, skal der 
træffes overvågnings-foranstaltninger, som sikrer hurtig hjælp i tilfælde af uheld. 

Tag dine forholdsregler for at undgå dryp

http://www.denios.dk/personligt-sikkerhedsudstyr
http://www.denios.dk/densorb


Eksempler på medier
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Anbefalet beholderstørrelse > 60 liter < 60 Liter
Acetone o

Acetonitril o

Ammoniumhydroxid P P P P o P P P P

Benzin o P

Brintoverilte 1-30% o P P P P P P

Brintoverilte 100% o

Eddikesyre P P o P P P P P P

Ethanol o

Etylacetat o

Flussyre  o

Formaldehyd P P P P o P

Fosforsyre P o P P P P P P

Glykol/ethylenglykol P P P o P P P P P P P P P P P

Isopropanol o

Kerosin o P

Klorvand o

MEK methylethylketon o

Methanol o

Myresyre o P

Nafta o P P

Natriumhydroxid P o P P P P P

Natriumhypoklorit o

Natriumklorid P o P P P P P P P P P P

Nitrofortynder o P

Perklorethylen o

Salpetersyre 1-10% P P o P

Salpetersyre 100% o

Salpetersyre 50-70% o P

Saltsyre o P

Svovlsyre 1-80% o P P P P P

Svovlsyre 95-100% o

Terpentin o P P

Trikloretylen o

Tuluol P o

Xylol P o

Letantændelige medier og 
opløsningsmidler

Find håndpumper til mineralolierSyrer og baser
se side
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244Se bestandighedsliste

Beholderstørrelsen og -typen er afgørende for valget af den rette pumpe - lige som den ønskede leveringshastighed og pumpens egnethed ift. 
det medie, der skal pumpes. Pumpen skal være modstandsdygtig over for det medie, der skal pumpes. Derudover skal der også overholdes 
særlige regler for arbejdssikkerhed og miljøbeskyttelse, f.eks. ift. eksplosionsbeskyttelse.

Her finder du den rette håndpumpe til mange af de gængse væsker.

Bestandighedsliste til valg af manuelle tromlepumper

Egnet til det angivne medie
Anbefales til det angivne mediumLetantændelig / jordforbindelse påkrævet

*  Prop af PVC, kommer ikke i direkte kontakt med mediet
O

se side
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Eksempler på medier Sæt 1 Sæt 2 Sæt 3 Sæt 4 Sæt 5

Ammoniakvand P(3) P

Batterisyre P(1) P P

Benzin P

Blegelud (natriumhypochlorid) P

Borsyre P(3) P P

Butanol / (butylalkohol) P

Caliumklorid P P

Diesel P(2) P P P

Eddikesyre * P(1) P P P

Ethanol (ethylalkohol) P

Etylacetat P

Formaldehyd (formalin) P(3) P

Fosforsyre ** P P

Fremkaldervæske P P P

Frostvæske (antifrogen) P(1) P P P

Fyringsolie P(2) P P P

Glykol (ethylenglykol) P(1) P P P P

Havvand P(1) P P

Jern-III-chlorid ** P(1) P P

Kaliumpermanganat P(3) P

Kerosin P

Klor / klorvand P(3) P

Mælkesyre P(3) P

Methanol (methylalkohol) P

Methylglykol P

Mineralolie P(2) P P P

Myresyre * P(1) P P P

Natriumhypochlorid P(3) P

Natriumklorid P(1) P P

Natronlud (natriumhydroxid) ** P

Nitrofortynder P

Perklorethylen P

Petroleum / Kerosin P

Propanol (Propylalkohol) Isoprop. P

Salpetersyre P

Saltsyre P P

Silikoneolie P(2) P

Skummiddel P(1) P P P

Smørestoffer (Køle-) P(2) P P P

Svovlsyre P(3) P

Terpentin P

Vand (dist. / afioniseret vand) P(1) P P

Oplysningerne er bestemt på baggrund af laboratorieforsøg med 
råstoffer. Kunststofdele, fremstillet af disse råstoffer, bliver ofte 
udsat for påvirkninger, der ikke kan påvises i laboratorieforsøg. 
De givne værdier kan derfor kun betragtes som vejledende. 
DENIOS påtager sig intet ansvar for oplysningerne. I tvivlstilfælde 
anbefales yderligere undersøgelser. Ud over den kemiske be-
standighed skal der også tages hensyn til andre forskrifter såsom 
Ex-beskyttelse.

VÆR PÅ DEN SIKRE SIDE I  EX-OMRÅDER

www.denios.dk/ex

Hos DENIOS finder du et produktsortiment, der dækker alle aspekter af 
eksplosionsbeskyttelse. Vi giver dig et overblik!

Pumpesæt 1 (PP / Niro / PVDF)
Syrer og baser - laboratorier
 
PP:* (1)
Niro:* (2)
PVDF:* (3)

Pumpesæt 2 (PP)
Syrer og baser - industri

Pumpesæt 3 (PVDF)
Koncentrerede syrer og baser

Pumpesæt 4 (Alu)
Mineralolie smøremidler

Pumpesæt 5 (Niro)
Opløsningsmidler 
Ex-beskyttelse

Pumper til levnedsmiddel iht.  
EG 1935/2004

se side
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se side
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253
*  Afhængigt af syrekoncentrationen kan det  
 være nødvendigt med en eksplosionssikker  
 version (sæt 5)! 

Fandt du ikke dit medie? Eller har du 
spørgsmål? Vi hjælper dig gerne videre 
- kontakt os!

76 24 40 80

De følgende 5 varianter fås som brugsklare sæt. Du kan finde sæt og pumper til forskellige formål på katalogsiderne 
nævnt nedenfor.

Bestandighedsliste til valg af elektriske tromlepumper

**  Afhængigt af væskens koncentration, 
 densitet og viskositet kan det være
 nødvendigt med en version med øget
 motorkraft (sæt 2, 3 og 4)!

http://www.denios.dk/ex


Type FL 205

Anvendelse til 200 liters tromler
Pumpeeffekt per slag [l] 0,5
Best.-nr. 117-674-JA

Bestil også

242
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Tromlepumper af rustfrit stål

Dykkedybde [mm] 570 910

Pumpeeffekt per slag [l] 0,35 0,50
Variant: udløb

Best.-nr. 117-592-JA 117-594-JA
Variant: PTFE-slange 1,2 m, elektrisk ledende, aflukkelig kuglehane

Best.-nr. 117-663-JA 117-664-JA

Håndpumper til antændelige medier

Anti-statisk sæt i transportkuffert

Stangpumpe til opløsningsmidler

Tromlepumper af rustfrit stål

Tromlepumpe med udløb, 
Best.-nr. 117-592-JA

Tromlepumpe med slange og 
kuglehane, 910 mm dykkedybde, 
Best.-nr. 117-664-JA

 W Til bortledning af statisk 
elektricitet

 W Består af 3 farvekodede 
kobberforbindelses-
ledninger med 
klemmetænger i praktisk 
kunststofkuffert

Pumpen FL 205 transporterer mange kemikalier, opløsningsmidler og mineralolier såsom 
ammoniumklorid, butylalkohol, ethylalkohol (50%), glycol, heksanol, natronlud, (45%), terpentin, 
petroleum,  olie til totaktsmotor og koldrengøringsmiddel (komplet bestandighedsliste på forespørgsel).

 W God resttømning af tromlen vha. den dybtliggende tilbageløbsventil
 W Dykkerør Ø 32 mm
 W Ikke egnet til acetone
 W Inkl. tromleforskruning af forniklet messing til R2" stål-fingevind indvendig (gastæt forskruning som tilbehør)

 W Teleskopdykkerør
 W Viton-pakninger af FKM
 W Med 2” tromlegevind
 W Med elektrisk ledende slange (1,5 m), kuglehane og udløbsstuds

www.denios.dk/shop

Høj pumpeeffekt

Til pumpning af antændelige væsker
 W Afprøvet og egnet til ex-område: IIA T4 zone 0

Gastætte tromleforskruninger
 W Forhindrer udslip af sundhedsfarlige 
gasser

 W Til tromlepumper af rustfrit stål, 
gevind R2”

 W Tilbageslagsventil med 1/8" 
tilslutning

 W Forniklet messing, FKM-tætninger

Vær opmærksom på afledning af den elektrostatiske opladning ved antændelige medier (f.eks. med et anti-statisk sæt)!

 Aktuelle priser på www.denios.dk     

1
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Best.-nr. 116-058-JA

Best.-nr. 146-678-JA
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https://www.denios.dk/products/117674
https://www.denios.dk/products/117592
https://www.denios.dk/products/117594
https://www.denios.dk/products/117663
https://www.denios.dk/products/117664
https://www.denios.dk/products/117592
https://www.denios.dk/products/117664
https://www.denios.dk/products/116058
https://www.denios.dk/products/146678


Håndbetjent

Dykkedybde [mm] 600
Ydeevne maks. [l/min] 10
Best.-nr. til beholdere op til 60 liter 157-589-JA
Best.-nr. til ståldunke 210-335-JA

Fodbetjent

Dykkedybde [mm] 950
Ydeevne maks. [l/min] 30
Best.-nr. med udløbstud 157-587-JA
Best.-nr. med udløbsslange 201-951-JA
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Håndpumpe, til opløsningsmidler

Ydeevne maks. [l/min] 1,8

Best.-nr. Pumpe til opløsningsmidler, mini 242-994-JA
Best.-nr. gevindadapter ETFE, GL45 – GL38 242-996-JA
Best.-nr. gevindadapter PTFE, GL45 – S40 242-995-JA
Best.-nr. gevindadapter ETFE, GL45 – GL32 242-997-JA

Fodbetjent
 W Anbefales til acetone
 W Meget robust
 W Tromletilslutning R2"-fingevind, til tromler op til 220 liter
 W Tromletilslutning og hane muliggør lufttæt tilslutning af pumpen, 
ingen udslip af sundhedsfarlige dampe

 W Dykkerør kan indstilles trinløs, rør-Ø: 21 mm
 W Clip til hurtig fastgørelse af luftslangen

Håndbetjent
 W Til kontaminationsfri aftapning af organiske opløsningsmidler og 
aromastoffer

 W Gastæt med 2 kuglehaner
 W Fast udløbstud med afspærringshane af rustrift stål / PTFE
 W Tromletilslutning R2"-fingevind, til beholdere op til 60 liter
 W Dykkerør kan indstilles trinløs, rør-Ø: 15 mm
 W Fås også som version til ståldunke Ø 35 mm

 W Med fast udløbsstuds eller fleksibel udløbsslange (1,2 m), 
med hane af rustfrit stål / PTFE

Pumpe til opløsningsmidler med 
fleksibel slange og hane

Pumpe til opløsningsmidler, mini

 W Selvlukkende udløb med auto-stop-funktion - nøjagtig aftapning, uden dryptab,
 W Ideel resttømning, også af dunke med buet bund

 W Egnet til Ex-zone 0 IIA,B,C
 W Ideel til enheder fra 1 - 5 liter
 W Tilslutningsgevind GL 45
 W Adapter til S 40, GL 38 og GL 32 fås som tilbehør
 W Inkl. 2 m jordledning

Sikker aftapning af små mængder

 W Til transport af meget rene væsker
 W Med Ex-godkendelse: IIA,B Zone 0

Pumper af rustfrit stål til opløsningsmidler

Version med udløbsstuds og 
hane.

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     

1

1

2

2

Hå
nd

te
rin

g 
af

 o
lie

r o
g 

ke
m

ik
al

ie
r

Ved aftapning af antændelige medier skal tromlen og pumpen have 
jordforbindelse! Yderligere jordledninger

Sikkerhedsstativer til 
pumperør se side

244
se side
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https://www.denios.dk/products/157589
https://www.denios.dk/products/210335
https://www.denios.dk/products/157587
https://www.denios.dk/products/201951
https://www.denios.dk/products/242994
https://www.denios.dk/products/242996
https://www.denios.dk/products/242995
https://www.denios.dk/products/242997
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 Aktuelle priser på www.denios.dk     

Bestil også

Tromletilslutning Til gevind Best.-nr.

2“BSP/R2“ fin ståltromle indvendig 179-494-JA
2“Mauser grov indvendig 179-495-JA
2“ TriSure grov indvendig 179-496-JA

Dykkedybde [mm] 500 650 800 1000

Pumpeeffekt per slag [l] 0,20 0,25 0,27 0,30
Best.-nr. med udløbstud 117-600-JA 117-604-JA 117-605-JA 117-606-JA
Best.-nr. med udløbsslange 148-418-JA 148-422-JA 148-424-JA 148-426-JA

Dykkedybde [mm] 400 600 950

Pumpeeffekt per slag [l] 0,18 0,27 0,40
Best.-nr. med udløbstud 267-289-JA 193-714-JA 179-491-JA
Best.-nr. med udløbsslange 267-290-JA 210-181-JA 210-182-JA

Håndpumpe til kemikalier, syrer og baser

Tromlepumpe af PTFE

Med udløbsstuds inkl. 
PTFE-hane eller med fleksibel 
udløbsslange (1,2 m) inkl. 
PVDF-hane

Tromlepumpe af PP

Findes med udløbstud eller 
fleksibel udløbsslange (1,2 m) 
og hane

Tromleforskruninger af PP
 W For stabilitet af pumpen i tromlen
 W Egnet til påfyldning af ikke-brandbare væsker

 W Til væsker som angriber PP eller PVC, også til saltsyre op til 33 %
 W Afspærringshanen forhindrer farlige dampe og dryppende væske i 
at slippe ud.

 W Mediet kommer i kontakt med dele af PTFE/FEP
 W Alle ventiler af massiv PTFE
 W Dykkerør Ø mm: 32
 W Tromletilslutning til gængse emballager fås som tilbehør

 W Stempelstang metal, PP indkapslet
 W PTFE-pakning
 W God resttømning af tromlen vha. den dybtliggende tilbageløbsventil
 W Inkl. tromleforskruning af PP (Mauser 2")
 W Dykkerør Ø mm: 32

Sikkerhedsstativ til tromlepumper 
af PP, PTFE, rustfrit stål eller 
pumper til opløsningsmidler

 W Sikkerhedsstativet opsamler restvæske af pumperøret
 W Rør indvendig-Ø: 35 mm
 W Længde: 1000 mm
 W Inkl. rørbøjle til vægmontage og skruelig 
opsamlingsbeholder

 W Til transport af meget rene væsker

 W Til transport af mange kemikalier, syrer, baser, rengøringsmidler, osv.
 W Til 60 til 200 liters tromler

NYHED

R2" stål fin Mauser 2" grov Tri-Sure® grov

Inkl. rørbøjle til vægmontage og skruelig 
opsamlingsbeholder.
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Best.-nr. 179-493-JA

https://www.denios.dk/products/179494
https://www.denios.dk/products/179495
https://www.denios.dk/products/179496
https://www.denios.dk/products/117600
https://www.denios.dk/products/117604
https://www.denios.dk/products/117605
https://www.denios.dk/products/117606
https://www.denios.dk/products/148418
https://www.denios.dk/products/148422
https://www.denios.dk/products/148424
https://www.denios.dk/products/148426
https://www.denios.dk/products/267289
https://www.denios.dk/products/193714
https://www.denios.dk/products/179491
https://www.denios.dk/products/267290
https://www.denios.dk/products/210181
https://www.denios.dk/products/210182
https://www.denios.dk/products/179493
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Tromlepumpe

Håndpumper til mineralolie og brændstoffer
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Til pumpning af tyndtflydende minera-
lolieprodukter, diesel, fyringsolie EL/L, 
petroleum, brændstoffer (antændelige 
medier af tidligere fareklasser AI-III), 
frostvæske

 W Af støbejern, til 200 liters tromler med 
tromlegevind M 64 x 4 og R 2”

 W Transportkapacitet: ca. 0.25 l / slag
 W Dykkedybde: 840 mm
 W Med elektrisk ledende slangesæt DN 19 
med knækbeskyttelse og udløbsstuds

 W Egnet til Ex-områder: IIA T3

Best.-nr. 157-298-JA

Best.-nr. 133-358-JA

Best.-nr. 171-746-JA

Best.-nr. 117-561-JA Best.-nr. 117-585-JA

Best.-nr. 117-584-JA

Pumpe til hydraulikolie
Håndpumpe til tromler, til transport af 
hydraulikolie, motor- og gearkasseolie

 W Til transport af smøreolie op til SAE 80
 W Transportkapacitet: ca. 0,25 l / slag
 W Til tromler og tanke, gevind: 2"
 W Inklusiv slangesæt 1,5 m, udløbsstuds, 
sugeslange (inde i tanken) 2 m

Håndsvingsrotationspumpe 
af alu
Ideel til lette mineralolieprodukter og 
tunge maskinolie- og smøreoliesorter, 
med en viskositet på maks. 900 mPas 
ved 20°C

 W Pumpeydelse: ca. 1 l pr. omdrejning
 W Med dobbelt-gear og galvaniseret 
dykkerør

 W Der kan skiftes mellem forlæns og 
baglæns pumpning. På den måde opnås 
en optimal dosering.

 W Gevind: 2''

 W Til olie af forskellige typer samt korrosive 
og gassende kemikalier

 W Med 3-delt dykkerørsæt af rustfrit stål, 
diameter 32 mm og 2” tromleadapter

 W Pumpeydelse: ca. 0,35 l pr. omdrejning
 W PTFE-pakning
 W Pumpekabinet af PPS (polyphenylensulfid)

Håndsvingsrotationspumpe 
af plastik

Stangpumpe af 
aluminium
Til f.eks. mineralolieprodukter, 
frostbeskyttelsesmidler

 W Med ekstra håndtag og tragtformet 
henstillingsflade ledes dråber sikkert 
tilbage i beholderen

 W Transportkapacitet: ca. 0,5 l / slag

Håndsvingsrotationspumpe 
alu ”light”
Ideel til lette mineralolier og 
smøremidler

 W 3-delt dykkerørsæt, kan tilpasses 
forskellige beholderstørrelser

 W Transportkapacitet: ca. 0,5 l per omdrejning
 W Tromleadapter R 2"

https://www.denios.dk/products/157298
https://www.denios.dk/products/133358
https://www.denios.dk/products/171746
https://www.denios.dk/products/117561
https://www.denios.dk/products/117585
https://www.denios.dk/products/117584


Type B1 B2

Variant til mindre mængder til mellemstore til store mængder

Materiale pumpeværk PP PP NIRO PVDF

Egnet til f.eks.
batterisyre, ammoniakvand, glykol, 

fremkaldervæske, fosforsyre, saltsyre, 
hydrogenperoxid

oliebaserede smøremidler, 
koldrengøring, 

blødgøringsmiddel

natriumhypoklorit, klor-, 
krom-, svovl-, salpeter- og 

flussyre
Kapacitet [W] 75 260
Densitet maks. [kg/l] 1,3 1,6
Viskositet maks. [mPas] 200 400
Ydeevne maks. [l/min] 20 22 45
Pumpehøjde maks. [mWS] 6 12 8
Best.-nr. Dykkedybde: 500 mm 267-769-JA 267-775-JA 267-778-JA 267-781-JA
Best.-nr. Dykkedybde: 700 mm 267-770-JA 267-776-JA 267-779-JA 267-782-JA
Best.-nr. Dykkedybde: 1000 mm 267-771-JA 267-777-JA 267-780-JA 267-783-JA
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Tilbehør Best.-nr.

oplader til pumpe B1 267-797-JA
li-ionen-batteri 10,8 V til 
pumpe B1 267-796-JA

oplader til pumpe B2 267-799-JA
li-ionen-batteri 21,6 V til 
pumpe B2 267-798-JA

Materiale 
pumpeværk

Polypropylen NIRO PVDF

Dykkedybde [mm] 500 700 1000 500 700 1000 500 700 1000

Egnet til f.eks. salt-, akku-, myresyre (50%), 
fremkaldervæske, klorsyre

oliebaserede smøremidler, koldrengøring, 
blødgøringsmiddel

natriumhypoklorit, klor-, krom-, svovl-, 
salpeter- og flussyre

Densitet maks. [kg/l] 1,3
Viskositet maks. 
[mPas] 300

Ydeevne maks.  
[l/min] 75 68 75

Pumpehøjde maks. 
[mWS]* 7 6 7

Best.-nr. 172-086-JA 172-087-JA 172-088-JA 172-089-JA 172-090-JA 172-091-JA 267-793-JA 267-794-JA 267-795-JA

*maksimal udnyttelse ved 20° celsius

Tilbehør Best.-nr.

Tromleadapter 2” til 
laboratoriepumpe PP/
PVDF (akkumulator B2, el. 
tromlepumpe)

187-552-JA

Tromleadapter 2” til 
laboratoriepumpe Niro 
(akkumulator B2, el. trom-
lepumpe)

194-183-JA

Materiale*
Viskositet 

maks. [mPas]
Gevind

Måleområde 
min.

Måleområde 
maks.

Arbejdstryk 
maks. [bar]

Best.-nr.

PP 40 1" BSP 5 120 10 267-935-JA
PVDF 40 1" BSP 5 120 10 267-910-JA

*Til Niro pumper på forespørgse

NYHED
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Pumper og gennemløbstællere til laboratorier

Tromlepumper, elektrisk

 W Let og handy
 W Uden smøremiddel
 W 230 V-motor med 3 m ledning og stik
 W Leveres som brugsklart sæt inkl. mediebestandig PVC-slange 
(1,5 m) og tappeventil

 W Tromleadaptere fås som tilbehør

 W Op til 2500 liter med én opladning (B2)
 W Det udskiftelige batteri med lithium-ion teknologi følger ikke 
med ved leveringen (batteri og oplader bestilles separat, se 
tilbehør).

 W Automatisk slukning ved overbelastning
 W Trinløs regulering
 W Nem at håndtere vha. kompakt konstruktion og lav vægt
 W BLDC motor, støjsvag og holdbar
 W Nem demontering via hurtiglukning
 W Tromleadapter som tilbehør (B2)

 W Let, komfortabel og effektiv

Til tyndtflydende syrer og baser, kemikalier m.m. i 
laboratorier

 W Sikker aftapning af/i små beholdere

Gennemløbsmåler
 W Til akkumulatorpumper B1 / B2 og elektriske 
tromlepumper i laboratoriedrift

Akkumulatorpumpe B1 med mængdetæller (se tilbehør)

B2 af polypropylen (PP)

Yderligere detaljer: se næste side

Afprøvet sikkerhed

 Aktuelle priser på www.denios.dk     

Akkumulatorpumper B1 og B2
Til sikker aftapning af dunke og tromler i laboratorier og industrien

1

2

Alle akkumulatorpumper er inkl. mediebestandig slange (1,5 m) og tappeventil. Batteri og oplader bestilles separat (se tilbehør)

1

2

https://www.denios.dk/products/267769
https://www.denios.dk/products/267775
https://www.denios.dk/products/267778
https://www.denios.dk/products/267781
https://www.denios.dk/products/267770
https://www.denios.dk/products/267776
https://www.denios.dk/products/267779
https://www.denios.dk/products/267782
https://www.denios.dk/products/267771
https://www.denios.dk/products/267777
https://www.denios.dk/products/267780
https://www.denios.dk/products/267783
https://www.denios.dk/products/267797
https://www.denios.dk/products/267796
https://www.denios.dk/products/267799
https://www.denios.dk/products/267798
https://www.denios.dk/products/172086
https://www.denios.dk/products/172087
https://www.denios.dk/products/172088
https://www.denios.dk/products/172089
https://www.denios.dk/products/172090
https://www.denios.dk/products/172091
https://www.denios.dk/products/267793
https://www.denios.dk/products/267794
https://www.denios.dk/products/267795
https://www.denios.dk/products/187552
https://www.denios.dk/products/194183
https://www.denios.dk/products/267935
https://www.denios.dk/products/267910


Materiale
Viskositet 

maks. [mPas]
Gevind

Måleområde 
min.

Måleområde 
maks.

Arbejdstryk 
maks. [bar]

Best.-nr.

PP 40 1 1/4" BSP 5 120 10 267-933-JA
PVDF 40 1 1/4" BSP 5 120 10 267-934-JA

Materiale pumpeværk Polypropylen PVDF

Dykkedybde [mm] 1000 1200 1000 1200 1000 1200

Egnet til
Svovl (op til 40%), fosfat, 
akku-, saltsyre, jern-III-
kloridbasis op til 30%

aggressiv atmosfære og 
medier med høj densitet 

såsom: jern (III-) chlorid op 
til 50%

krom-, salpeter- og svovlsyre 
(98%), klorblegelud, blegelud, 

zinkklorid, klorvand

Beskyttelsestype IP IP 24 IP 54
Densitet maks. [kg/l] 1,4 1,6 1,8
Viskositet maks. [mPas] 500 800
Ydeevne maks. [l/min] 85 75 80
Pumpehøjde maks. [mWS]* 19 16 17
Best.-nr. Pumpe 188-569-JA 188-571-JA 188-572-JA 188-573-JA 188-574-JA 188-575-JA
Best.-nr. Pumpesæt 117-529-JA 117-530-JA 172-094-JA 172-095-JA 123-550-JA 123-551-JA

*maksimal udnyttelse ved 20° celsius
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Til letflydende syrer og baser i industrien
 W Let og handy pumpe til aftapning og påfyldning af tromler og 
tanke
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Gennemløbsmåler

Industripumper, elektrisk

 W Fås som pumpe (med nedsænkningsrør og slangetilslutning) 
eller som klar-til-brug-sæt inkl. mediebestandig slange (2 m), 
tappepistol og tromleadapter

Tromlepumpe med pumpeværk af PP (polypropylen), sæt med slange, 
pistol og tromleadapter

Elektriske tromlepumper

 

Pumpesæt med pumpeværk af PVDF (polyvinylidenfluorid)

 W Ydedygtig
 W Beskyttet mod stænk, uden pakninger
 W 230 V-motor med 5 m kabel og stik

 W Til måling af tyndtflydende syrer og baser, efter 
turbinehjulprincip

 W Stor, belyst digital display med variabel 
positionering

 W Præcise målinger - bedre end ±1%
 W Visning volumenstrøm
 W Temperaturområde: -10 op til maks. +50° C
 W Inkl. to 1,5 V batterier (AAA)

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     

1

2

 W Til industripumper

Trykluft dobbeltmembranpumpe af PP og PTFE
 W Dobbeltmembranpumpe med høj hydraulisk ydeevne
 W Fremstillet af polypropylen (PP) og polytetrafluorethylen (PTFE) for høj modstandsdygtighed
 W Velegnet til pumpning af syrer og baser (f.eks. svovlsyre, fosforsyre, natronlauge)
 W Meget brugervenligt vha. den vedligeholdelsesoptimerede konstruktion
 W Blokeringfri drift og komplet oliefri

Model 1/4" Model 1/2" Model 1" Model 1 1/2" Model 2"

Egnet til f.eks. Svovlsyre, fosforsyre´, Natronbase, saltsyre, blegebase, Fremkaldevæske, myresyre, eddikesyre
Udvendig mål 
B x D x H [mm] 243 x 160 x 260 465 x 263 x 573 310 x 203 x 345 465 x 263 x 573 594 x 345 x 690

Ydeevne maks. [l/min] 52 76 175 370 715
Viskositet maks. [mPas] 3500 7500 10000 30000 30000
Best.-nr. 287-070-JA 287-071-JA 287-072-JA 287-073-JA 287-074-JA

1 2

https://www.denios.dk/products/267933
https://www.denios.dk/products/267934
https://www.denios.dk/products/188569
https://www.denios.dk/products/188571
https://www.denios.dk/products/188572
https://www.denios.dk/products/188573
https://www.denios.dk/products/188574
https://www.denios.dk/products/188575
https://www.denios.dk/products/117529
https://www.denios.dk/products/117530
https://www.denios.dk/products/172094
https://www.denios.dk/products/172095
https://www.denios.dk/products/123550
https://www.denios.dk/products/123551
https://www.denios.dk/products/287070
https://www.denios.dk/products/287071
https://www.denios.dk/products/287072
https://www.denios.dk/products/287073
https://www.denios.dk/products/287074


Anvendelse Viskositet maks. [mPas] Materiale Måleområde min. Måleområde maks. Best.-nr.

til ex-sikrede tromlepumper 2000 PPS 10 100 137-395-JA
til containerpumper CP-A, CP-B 2000 PPO 10 100 117-582-JA
til levnedsmiddel tromlepumpe (ikke Ex) og 
ekscenterpumpe 5000 Rustfrit stål 10 100 243-262-JA

2

www.denios.dk/shop

Materiale pumpeværk Polypropylen Rustfrit stål

Egnet til
flokkuleringshjælpemiddel, polymerer, 

kemikalieblandinger
vandbaserede farver og lak, olieblan-

dinger
opløsningsmiddelbaserede farver og lak, 

alkoholblandinger

Ex-beskyttelsesklasse i henhold til ATEX – – Pumpeværk: Ex II 1/2 G Ex h IIB T4 Ga/Gb
Motor: Ex II 2G Ex db eb IIC T6 Gb

Dykkedybde [mm] 1200 1200 1200
Beskyttelsestype IP IP 24 IP 24 IP 54
Densitet maks. [kg/l] 1,1 1,1 1,2
Viskositet maks. [mPas] 150 350 200
Ydeevne maks. [l/min] 160 210 178
Pumpehøjde maks. [mWS]* 8 10 9
Best.-nr. 137-396-JA 137-397-JA 137-398-JA
Tilbehør

Best.-nr. Tilbehørssæt: 2,5 m slange, tappepistol og 
tromleadapter 138-199-JA 138-200-JA 138-201-JA

*maksimal udnyttelse ved 20° celsius
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248  Aktuelle priser på www.denios.dk     

Container-røreværker og gennemstrømstællere

Containerpumper CM

Gennemløbsmåler Afprøvet sikkerhed

Specifikt til dine behov

Yderligere detaljer: se næste side

 W Velegnet til medier, som skal blandes og pumpes på samme tid, 
såsom emulsioner, dispersioner og suspensioner, som består af 
vand, olie, faststoffer osv.

 W Til næsten alle medier
 W Egnet til 1000 liters tanke og 200 liters tromler
 W 230 V-motor / 500 W, 5 m kabel og stik
 W Med tilbehør: som brugsklart sæt inkl. mediebestandig slange 
(2,5 m), tappepistol og tromleadapter

Merpris relæmodul til mængdeforindstilling, ikke Ex-sikret 
version, Best.-nr. 121-590-JA

Gennemløbsmåler til pumper til fødevarer

 W „Røreværk og pumpe i ét“

 W Til tromle- og containerpumper

Gennemløbsmåler til ex-beskyttede tromlepumpe CMGennemløbsmåler til tromle- og containerpumper.

Afprøvet sikkerhed

 W Til måling af tyndtflydende mellemviskose væsker
 W 9 adresserbare gemmepladser til kalibrerfaktor
 W Gennemløbshastigheds-viser kan aflæses på knaptryk
 W Mulighed for at spærre tastaturet for at undgå fejlbetjening

 W Op til maks 4 bar
 W Leveres inklusiv tromlepumpetilslutning
 W Relæmodul til mængdeforindstilling fås som tilbehør

se side 253

se side 252
se side 249

https://www.denios.dk/products/137395
https://www.denios.dk/products/117582
https://www.denios.dk/products/243262
https://www.denios.dk/products/137396
https://www.denios.dk/products/137397
https://www.denios.dk/products/137398
https://www.denios.dk/products/138199
https://www.denios.dk/products/138200
https://www.denios.dk/products/138201
https://www.denios.dk/products/121590
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Model 1/2" Model 1" Model 1 1/2" Model 2"

Egnet til f.eks. alkohol, acetone, benzin, etylacetat, kerosin, petroleum, salpetersyre, metylacetone, trikloretylen, terpentin, toluol, hydrogenperoxid, xylol, farver, 
lak

Udvendig mål B x D x H [mm] 400 x 263 x 501 312 x 203 x 322 400 x 263 x 501 479 x 345 x 695
Ydeevne maks. [l/min] 73 175 370 715
Viskositet maks. [mPas] 7500 10000 30000 30000
Best.-nr. 287-118-JA 287-119-JA 287-120-JA 287-121-JA
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Tilbehør Best.-nr.

Merpris Ex-stik, 3-pols, IP 65 137-421-JA
Gennemløbsmåler 137-395-JA

Version elektrisk trykluft

Variant standard resttømning standard resttømning

Dykkedybde [mm] 1000 1200 1000 1200 1000 1200 1000 1200

Egnet til opløsningsmiddel, benzin, petroleum, ethanol, methanol, butanol, kerosin
Viskositet maks. [mPas] 350 500 1000
Ydeevne maks. [l/min] 95 77 124 67
Pumpehøjde maks. [mWS]* 14 35 28
Best.-nr. Pumpe 188-578-JA 188-579-JA 188-582-JA 188-583-JA 188-580-JA 188-581-JA 195-014-JA 195-016-JA
Best.-nr. Pumpesæt 117-539-JA 117-540-JA 172-103-JA 172-104-JA 137-422-JA 137-424-JA 195-012-JA 195-013-JA

*maksimal udnyttelse ved 20° celsius

1

1

2

2

3

3

4

4

Ex-beskyttede tromlepumper

Tromle- og containerpumper, Ex-beskyttet

 W Pumpeværk af rustfrit stål (Niro)
 W Testet efter Ex II 1/2 G IIB T4, godkendt iht. Atex
 W Eldrev: 230 V / 460 V-motor med 5 m ledning og stikkontakt, 
beskyttelsestype IP 54

 W Inkl. potentialeudligningskabel

 W Pumpe til optimal resttømning: 
betragtelige besparelser vha. minimeret produkttab

 W Maksimal pumpning af væskerne, restmængde er 
ved optimal brug mindre end 0,1 liter

 W Trykluftdrev: 400 W

 W Til omfyldning af opløsningsmiddel, benzin, alkohol, petroleum o.s.v.
 W Aftapning og påfyldning af tromler og beholdere

Fås som pumpe (med nedsænkningsrør og 
slangetilslutning) eller som klar-til-brug-sæt 
inkl. mediebestandig slange (2 m), tappepistol og 
tromleadapter

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     

Trykluft dobbeltmembranpumpe af rustfrit stål, 
EPDM-PP og PTFE

 W Dobbeltmembran pumpe som ATEX-version 
med høj hydraulisk ydeevne

 W Fremstillet af rustfrit stål (V4A) og 
polytetrafluorethylen (PTFE) for høj 
modstandsdygtighed

 W Velegnet til pumpning af antændelige medier 
(f.eks. alkohol, acetone, benzin)

 W Meget brugervenligt vha. den 
vedligeholdelsesoptimerede konstruktion

 W Ledende version godkendt iht. ATEX-direktiv 
2014/34/EU

Afprøvet sikkerhed

https://www.denios.dk/products/287118
https://www.denios.dk/products/287119
https://www.denios.dk/products/287120
https://www.denios.dk/products/287121
https://www.denios.dk/products/137421
https://www.denios.dk/products/137395
https://www.denios.dk/products/188578
https://www.denios.dk/products/188579
https://www.denios.dk/products/188582
https://www.denios.dk/products/188583
https://www.denios.dk/products/188580
https://www.denios.dk/products/188581
https://www.denios.dk/products/195014
https://www.denios.dk/products/195016
https://www.denios.dk/products/117539
https://www.denios.dk/products/117540
https://www.denios.dk/products/172103
https://www.denios.dk/products/172104
https://www.denios.dk/products/137422
https://www.denios.dk/products/137424
https://www.denios.dk/products/195012
https://www.denios.dk/products/195013
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SÆT-PRIS
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Mineraloliepumper til tromler og tanke

Pumpemotoren kan let fjernes ved hjælp af 
praktisk håndhjul

Tromleadapter 2"

Pumper og tappehaner af aluminium

Mediebestandig slange

Afprøvet sikkerhed

Pumpesæt til tromler, dykkedybde 1000 mm,

 Aktuelle priser på www.denios.dk     

Tromle- og containerpumper, elektriske
 W Til let viskøse mineralolieprodukter
 W Aftapning og påfyldning af tromler og containere
 W Klar til brug
 W Økonomisk
 W Nem og sikker håndtering
 W Til pumpning af diesel, fyringsolie, hydraulikolie, maskinolie, motorolie etc.
 W Egnet til tomgang
 W Pumpeværk af aluminium
 W 230 V / 500 W-motor med 5 m ledning og stik
 W Brugsklart sæt, inkl. mediebestandig slange (2 m), tappepistol og tromleadapter

1

2

3

4

Best.-nr. 117-531-JA

1

2

3

4

https://www.denios.dk/products/117531


Anvendelse
Viskositet 

maks. [mPas]
Materiale

Måleområde 
min.

Måleområde 
maks.

Best.-nr.

til tromle- og 
containerpumper 2000 Aluminium 3 80 172-096-JA

Materiale pumpeværk Aluminium Polypropylen

Dykkedybde [mm] 700 1000 1200 1000 1200

Egnet til Diesel, fyringsolie, hydraulikolie, maskinolie, 
motorolie op til en viskositet på 500 mPas Rapsolie (koldpresset) og planteolie

Ydeevne maks. [l/min] 85
Pumpehøjde maks. [mWS] 19
Best.-nr. Pumpe – 188-576-JA 188-577-JA 188-933-JA 188-934-JA
Best.-nr. Pumpesæt 272-240-JA 117-531-JA 144-663-JA 172-097-JA 172-098-JA
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Model 1/2“ Model 1“ Model 1 1/2“ Model 2“

Egnet til f.eks. Dieselolie, fyringsolie, motorolie, hydraulikolie, Boreslam, frostvæske, Glycerin, glykol
Udvendig mål B x D x H [mm] 467 x 263 x 573 310 x 203 x 335 467 x 263 x 573 592 x 345 x 687
Ydeevne maks. [l/min] 73 175 370 715
Viskositet maks. [mPas] 7500 10000 30000 30000
Best.-nr. 287-094-JA 287-095-JA 287-096-JA 287-097-JA

Mineraloliepumper til tromler og tanke

Tromle- og containerpumper, elektriske

Gennemløbsmåler

EMV

 W Egnet til tomgang
 W 230 V / 500 W-motor med 5 m ledning og stik
 W Pumpeværk af aluminium, fås også til planteolie (med pumpeværk, 
tappepistol af PP)

 W Til måling af mineralolier
 W Kan tælle delmængder og den samlede totalmængde
 W Med langtidsholdbart lithiumbatteri
 W Op til maks 4 bar

Pumpe (med dykkerør og 
slangetilslutning)

Afprøvet sikkerhed

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     

Sæt med slange, tappepistol og tromleadapter.

 W Til let viskøse mineralolieprodukter
 W Aftapning og påfyldning af tromler og containere

Mineraloliepumperne fås som pumpe uden armaturer eller som brugsklart sæt med slange, 
tappepistol og adapter!

Trykluft dobbeltmembranpumpe af aluminium og NBR
 W Dobbeltmembran pumpe som ATEX-version med høj hydraulisk ydeevne
 W Fremstillet af aluminium og nitrilgummi (NBR)
 W Velegnet til pumpning af mineralolier (f.eks. diesel, fyringsolie, motorolie, hydraulikolie)
 W Meget brugervenligt vha. den vedligeholdelsesoptimerede konstruktion
 W Blokeringfri drift og komplet oliefri
 W Pumpen er selvansugende, selv når den er tør
 W Ledende version godkendt iht. ATEX-direktiv 2014/34/EU
 W Fås som 1/2", 1", 1 1/2" og 2"
 W 1 1/2" und 2" versionerne bruges til større anlæg og i storindustrien

https://www.denios.dk/products/172096
https://www.denios.dk/products/188576
https://www.denios.dk/products/188577
https://www.denios.dk/products/188933
https://www.denios.dk/products/188934
https://www.denios.dk/products/272240
https://www.denios.dk/products/117531
https://www.denios.dk/products/144663
https://www.denios.dk/products/172097
https://www.denios.dk/products/172098
https://www.denios.dk/products/287094
https://www.denios.dk/products/287095
https://www.denios.dk/products/287096
https://www.denios.dk/products/287097


Tilbehør Best.-nr.

chassis (uden måler) 137-399-JA
chassis (med måler uden forvalg af mængde, batteridrevet) 137-400-JA
chassis (med måler og centralenhed til forvalg af mængde, netforsyning 400 V 50 Hz) 137-404-JA
Tilslutningssæt centrifugalpumpe (tykside, består af 5 m slange med slangetilslutninger på begge sider) 138-202-JA
Gennemløbsmåler, til containerpumper 117-582-JA

Best.-nr. 137-419-JA

Containerpumper
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Anvendelse Materiale
Dykkedybde 

[mm]
Densitet 

maks. [kg/l]
Viskositet 

maks. [mPas]
Ydeevne maks. [l/

min]
Pumpehøjde maks. 

[mWS]
Best.-nr.

formaldehyd, fosforsyre, hydrogenperoxid, 
citronsyre op til 50 % m.v. PP 1100 1,8 100 200 22 117-705-JA

Anvendelse
Slangetilslutning 

sugeside
Slangetilslutning 

trykside
Materiale

Viskositet 
maks. [mPas]

Densitet 
maks. [kg/l]

Ydeevne maks. 
[l/min]

Pumpehøjde 
maks. [mWS]

Best.-nr.

syrer, base, fotokemikalier, 
galvaniske bade såvel som mange 
andre tyndtflydende medier

1 1/2“ udvendig 
gevind 1 1/4“ udvendig gevind PP 30 1,35 280 11 137-419-JA

Beskrivelse 
gennemløbsmåler

Tørløbsegnet, til containertømning

Hurtig påfyldning af store mængder fra containere
For sikker kemikalieoverførsel

Centrifugalpumpe CP-B

Containerpumpe CP-A

 W Specielt til anvendelser hvorved der kræves tømning nedefra (bundudløb)
 W Høj kemikaliebestandighed vha. materialer af høj kvalitet
 W Nem tilslutning til container gennem medfølgende slangesæt
 W 230 V-motor, 0,75 kw, med 5 m kabel og stik

 W Højeste kemikaliebestandighed
 W Mobil indsats
 W Korte tappetider gennem store pumpemængder
 W Lave omdrejninger, lavt slid
 W Adapter til containeråbning 
standard

 W Drivmotor 230 V, 2800 upm, 0,75 
kW, 5 m kabel med stik

 W Kan kombineres med 
gennemløbstæller

Tilbehør Best.-nr.

Tilslutningssæt (består af 5 m slange med slangetilslutninger på begge sider) 172-109-JA
Gennemløbsmåler, til containerpumper 117-582-JA

Afprøvet sikkerhed

 Aktuelle priser på www.denios.dk     

se side
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https://www.denios.dk/products/137399
https://www.denios.dk/products/137400
https://www.denios.dk/products/137404
https://www.denios.dk/products/138202
https://www.denios.dk/products/117582
https://www.denios.dk/products/137419
https://www.denios.dk/products/117705
https://www.denios.dk/products/137419
https://www.denios.dk/products/172109
https://www.denios.dk/products/117582


Variant Anvendelse Dykkedybde
Viskositet 

maks. [mPas]
Densitet 

maks. [kg/l]
Ydeevne maks. 

[l/min]
Pumpehøjde 

maks. [mWS]
Kapacitet 

[W]
Best.-nr.

Pumpe til vandholdige og fedtede 
levnedsmidler, kosmetik og 

pharma produkter

1000 350 1,6 95 14 460 243-253-JA

pumpe resttømning 1000 500 1,6 77 14 460 243-254-JA

pumpe Ex-sikret version til let antændelige levnedsmidler 
der indeholder alkohol

1000 350 1,6 95 14 460 243-255-JA
pumpe resttømning Ex-sikret version 1000 500 1,6 77 14 460 243-256-JA

Tilbehør Anvendelse Variant Arbejdstryk maks. [bar] Best.-nr.

slangesæt
tilslutning Tri Clamp DN 32

til tromlepumpe levnedsmiddel FPM pakning, 2 m PVC-levnedsmiddelslange DN 19 (3/4“) 1,6 243-258-JA
til levnedsmiddel tromlepumpe Ex EPDM pakning, 2 m levnedsmiddel-kemislange DN 19 (3/4“) 1,6 243-259-JA

tappepistol niro
tilslutning Tri Clamp DN 32

til tromlepumpe levnedsmiddel FPM pakning, beskyttelsesbøjle og drejekobling 3,0 243-260-JA
til levnedsmiddel tromlepumpe Ex EPDM pakning, beskyttelsesbøjle og drejekobling 3,0 243-261-JA

Tromlepumper af rustfrit stål til levnedsmidler

Anvendelse Viskositet maks. [mPas] Måleområde min. Måleområde maks. Best.-nr.

til levnedsmiddel 
tromlepumpe (ikke Ex) og 
ekscenterpumpe

5000 10 100 243-262-JA
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Anvendelse Dykkedybde Ydeevne maks. [l/min] Best.-Nr. excenterpumpe

mellemviskose levnedsmidler 1000 20 243-257-JA
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Afprøvet sikkerhed

 W Ideel til mellemviskose råstoffer og fødevarer fra 500 op til 4000 mPas

I levnedsmiddelindustrien kommer råstoffer 
og færdige levnedsmidler i kontakt med 
forskellige produkter, som tilsvarende skal være 
fødevaregodkendt. Det gælder også for maskiner og 
anlæg til kommerciel produktion af levnedsmidler.

Tromlepumper af rustfrit stål

 W Fysisk uskadelig udførelse
 W Materialer: rustfrit stål, ETFE, FPM
 W Overflade af høj kvalitet
 W Levnedsmiddelegnede tilslutninger
 W Let at rengøre
 W Også til antændelige rengøringsmidler eller 
levnedsmidler der indeholder alkohol

 W Inkl. potentialeudligningskabel

Ekscentersnekkepumpe HD-E
Pumpen HD-E forener alle fordele af en handy tromlepumpe med den skånsomme arbejdsproces af en 
robust ekscentersnekkepumpe.

 W Materialer: rustfrit stål 1.4571, PTFE, FPM
 W Trykstuds: Tri-Clamp DN 32
 W 230 V, 0,55 kW enfaset motor med 5 m kabel og stikkontakt
 W Transporttryk: op til 4 bar

Gennemløbsmåler til pumper til fødevarer
 W Til brug i levnedsmiddel-, kosmetik- og parmaindustrien
 W Let at skylle
 W Materialer: rustfrit stål, ETFE, PTFE

Alternativt kan der også leveres PU udføring, hvor alle materialer er udført i PU.

 W Optimal 
resttømning:

 W Miljøvenlig

 W Omkostningseffektiv

Afprøvet sikkerhed

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     

 W Pumpeværk: Ex II 1/2 G  
Ex h IIB T4 Ga/Gb

 W Motor: Ex II 2G  
Ex db eb IIC T6 Gb

1
2
3
4

1 2 34

https://www.denios.dk/products/243253
https://www.denios.dk/products/243254
https://www.denios.dk/products/243255
https://www.denios.dk/products/243256
https://www.denios.dk/products/243258
https://www.denios.dk/products/243259
https://www.denios.dk/products/243260
https://www.denios.dk/products/243261
https://www.denios.dk/products/243262
https://www.denios.dk/products/243257


Udførelse V HP W85 TP 6

Dykkedybde [mm] 840 840 1600 1600 1600 1600 1600

Egnet til motor- og gearkasseolie op til SAE 80 Dieselolie, fyringsolie og kølerfrostvæske
Ydeevne maks. [l/min] 25 20 37 31 68 55 55
Kapacitet [W] 740 740 250 250 950 370 370

Variant 4 m trykslange, 
olietappeventil

4 m trykslange med 
olietappeventil inkl. 

Mængdetæller

4 m slange, standard-
tappeventil 4 m trykslange, automatisk tappeventil

4 m trykslange, 
automatisk 

tappeventil, 
vægkonsol

Best.-nr. 117-701-JA 117-703-JA 117-541-JA 117-565-JA 243-998-JA 267-640-JA 267-642-JA
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Bestil også

Best.-nr. 243-999-JA

Elektriske tromlepumper og gennemløbstællere

Type V

Type HP 40

Tromlepumpe HP 40 med tappeventil 
(mængdetæller som tilbehør)

Type W 85
 W Selvsugende hybridpumpe med lav slidtage, inkl. hævesikring
 W Meget høj pumpeeffekt
 W Inkl. automatisk tappeventil
 W Holder til tappepistol inkl. dryppebæger
 W Tromlegevind R2"

Hybrid-tromlepumpe W85 
(mængdetæller fås som tilbehør), 
Best.-nr. 243-998-JA

 W Centrifugalpumpe, minimal slitage
 W Gevind M 64 x 4 og G 2"
 W Sugetrin med integreret hævesikring (udløbssikring)

Gennemløbsmåler
Til HP 40, TP 6 og W85

 W Til forskellige væsker såsom fyringsolie/
diesel, vand, kølerfrostvæske

 W Måleprincip: turbinemåler
 W Egnet til alle gennemløbsretninger

 W Lysende, digitalt display
 W Måleinterval: 5 - 120 l/min
 W Hukommelse og 8 del hukommelser

 W Til motor- og gearkasseolie op til SAE 80
 W Tilslutning: G 2"
 W Selvsugende

Effektiv tromlepumpe TP 6, 
inkl. automatisk tappeventil 
(mængdetæller fås som tilbehør)

Type TP 6
 W Til diesel, fyringsolie og kølerfrostvæske
 W Selvsugende pumpe med integreret hævesikring og filter på sugesiden
 W Høj pumpeeffekt
 W Automatisk tappeventil inkl. slange drejekobling
 W Tromlegevind G 2"
 W Version med konsol: til praktisk vægmontering

Med standard-tappeventil eller automatisk tappeventil (se tabel)

Venligst oplys pumpetypen (HP40, TP6, 
W85) ved bestilling af tilbehør!

Tromlepumpe type V, 
mængdetæller som tilbehør.

 Aktuelle priser på www.denios.dk     
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https://www.denios.dk/products/117701
https://www.denios.dk/products/117703
https://www.denios.dk/products/117541
https://www.denios.dk/products/117565
https://www.denios.dk/products/243998
https://www.denios.dk/products/267640
https://www.denios.dk/products/267642
https://www.denios.dk/products/243999
https://www.denios.dk/products/243998


Type F 52/202 F 52 F 202

Variant til 50 til 200 liters tromler til 50 liters tromler til 200 liters tromler

Variant med buet udløbsstuds Med 1,5 m slange, kuglehane 
og udløbsrør

med slange, kuglehane og 
udløbsrør

Pumpeeffekt per slag [l] 0,3 0,2 0,2
Best.-nr. 123-556-JA 117-667-JA 117-670-JA

Anvendelse til 200 liters tromler til 1.000 liters tankanlæg

Type DP1 F DP3 F DP5 F DP1 T DP3 T DP5 T

Variant
Sugerør DN25, tilslutning 

G1“, med fodventil (875 
mm lang)

sugerør NW25, tilslutning G1“, med fodventil (1 m lang) sugeslange NW25, tilslutning G1“, med fodventil (1,6 m lang)

Ydeevne maks. [l/min] 42 30 25 15 12 25
Best.-nr. 128-306-JA 128-307-JA 128-308-JA 128-309-JA 128-310-JA 128-311-JA
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Bestil også

Trykluft- og håndpumper til mineralolie

 W Selvsugende hybridpumpe med lav slidtage, inkl. hævesikring
 W Meget høj pumpeeffekt
 W Inkl. automatisk tappeventil
 W Holder til tappepistol inkl. dryppebæger
 W Tromlegevind R2"

 W Centrifugalpumpe, minimal slitage
 W Gevind M 64 x 4 og G 2"
 W Sugetrin med integreret hævesikring (udløbssikring)

 W Pumperne F 52 og F 202 er egnede til transport af diesel, fyringsolie, hydraulikolie, motorolie, 
gearkasseolie

Stangpumper, manuel
Pumperne fås alt efter behov med buet udløbsrør (drypstop) eller med slange (2 m), 
kuglehane og udløbsstuds.

 W Til pumpning af olie, køleemulsion osv.
 W Egnet til brug i bilværksteder, landbrug og 
industri

Trykluftpumper til tanke og tromler
De selvsugende trykluftpumper 
er til hurtig transport (1:1) af lette 
mineralolieprodukter eller med 
dobbeltvirkning (1:3 eller 1:5 ved typerne 
DP3 og DP5) til transport af tunge olier, 
såsom gearkasseolie, rapsolie eller 
køleemulsion.

 W Udstyret med 4 m tappeslange NW 16, 
G3/4", tappepistol med udløbsstuds og 
anti-dryp-anordning

 W Selvsugende
 W Anbefalet tryk: 6 - 8 bar

Pumpe DP1 til 200 liters tromler, 
gennemløbsmåler fås som tilbehør

Løftestangspumpe med slange, 
kuglehane og udløbsrør

Med standard-tappeventil eller automatisk tappeventil (se tabel)

 W Trykreduktionsventil 
med manometer 0 - 12 
bar, anbefales til alle 
trykluftpumper, med koblings- 
og stikdåse

 W Gennemløbsmåler, 
til at sætte på 
fyldepistolen

Pumpe på 
tanksystem

gennemløbstællerTrykreduktionsventil, G1/4" (i/i).

Løftestangspumpe med 
buet udløbsrør.

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     

Håndsvingsrotationspumpe 
af plastik

 W Til olie af forskellige typer samt korrosive 
og gassende kemikalier

 W Med 3-delt dykkerørsæt af rustfrit stål, 
diameter 32 mm og 2” tromleadapter

 W Pumpekabinet af PPS (polyphenylensulfid)
 W PTFE-pakning
 W Pumpeydelse: ca. 0,35 l pr. omdrejning

Best.-nr. 117-584-JA

Best.-nr. 128-312-JABest.-nr. 207-747-JA
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Best.-nr. 117-667-JA

Best.-nr. 123-556-JA

https://www.denios.dk/products/123556
https://www.denios.dk/products/117667
https://www.denios.dk/products/117670
https://www.denios.dk/products/128306
https://www.denios.dk/products/128307
https://www.denios.dk/products/128308
https://www.denios.dk/products/128309
https://www.denios.dk/products/128310
https://www.denios.dk/products/128311
https://www.denios.dk/products/117584
https://www.denios.dk/products/128312
https://www.denios.dk/products/207747
https://www.denios.dk/products/117667
https://www.denios.dk/products/123556


Type V 200 V 200 - P V 200 - K V 200 - KP

Variant -- med trykafbryder med gennemløbsmåler med gennemløbsmåler og trykafbryder
Ydeevne maks. [l/min] 9
Beskyttelsestype IP IP 55
Udvendig mål B x D x H [mm] 690 x 1090 x 300
Vægt [kg] 34 36 35 37
Best.-nr. 172-708-JA 172-709-JA 172-710-JA 172-711-JA
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Pumpe- og aftapningssystemer

 W Selvansugende pumpe med lukket, egenventileret 230 V-motor
 W Motorens effekt: 0,75 kW
 W Kan bruges til viskositeter fra 10 til 2000 mPas
 W 6 – 12 bar driftstryk
 W Tromleholderens bæreevne: 250 kg

Den mobile pumpeenhed er sammen med en tromletransporter den ideelle løsning til aftapning og omfyldning af olie i alle situationer, hvor der er behov 
for hurtig og hyppig flytning af tromlen inden for værkstedet. Aggregatet er forsynet med en selvansugende tandhjulspumpe, der sikrer en ensartet 
transportkapacitet og kører stille (<70 dB). På udgaven med trykafbryder slår motoren automatisk til eller fra, når tappepistolen åbnes og lukkes, og 
gennemstrømningsmåleren, der ligeledes findes som ekstraudstyr, gør det muligt at dosere præcise mængder.

Praktisk vogn til tromlepumper - ideel til transport af tromle og pumpe

Mobile pumpesystemer til kemikalier og mineralolie

 W Praktisk tromlevogn, let at køre, af kemikaliebestandig PE med integreret pumpe (manuel, 
elektrisk eller med batteri)

 W Egnet til plast- og ståltromler op til 220 / 200 liter
 W Integreret dryppebakke, slangeføring, holder til tappepistol
 W Komfortabel pumperør og fag til kabler
 W 2 styrehjul med bremse, 2 hjul
 W For din sikkerhed: gjord som transportsikring
 W Levering inkl. praktisk tilbehør - Indhold: 25 stk. genanvendelige rengøringsklude, 5 stk. 
Densorb Universal tromleoplag til 200 liters tromler, 1 par beskyttelsesbriller og 12 par 
handsker af nitril.

Mobil pumpeenhed til mineralolie, motor- og gearkasseolie med mobil tromleholder af stålrør, komplet med tappepistolholder, 
slangeholder og drypopsamler

Mobil pumpeenhed V 200 til omfyldning af olie

Udførelse Mobile pumpesystemer til mineralolie Mobile pumpesystemer til kemikalier

Drivkraft pumpe manuel elektrisk manuel elektrisk akkumulatordrift

Egnet til f.eks. Dieselolie, fyringsolie og kølerfrostvæske
Natriumklorid, natriumhydroxid, 
eddike-, fosfor-, salpeter-, salt- 

svovlsyre, brintoverilte

salt-, akku-, myresyre (50%), 
fremkaldervæske, klorsyre

Batterisyre, fremkaldervæske, 
glykol, fosforsyre, saltsyre, 

brintoverilte
Dimensioner B × D × H [mm] 789 x 859 x 1545
Best.-nr. 271-343-JA 271-344-JA 271-142-JA 271-345-JA 271-346-JA

Som standard inkl.: 
-  1“ sugeslange med bundventil og filter 
-  1/2“ tappeslange, 4 m 
-  tappepistol med bøjeligt endestykke og   
 drypsikker, automatisk ventil 
-  2 m netkabel 
-  2 faste og 2 styrehjul med bremse til nem  
 transport

Tappepistol med 
findoseringstud og integreret 
gennemløbsmåler.

 Aktuelle priser på www.denios.dk      Aktuelle priser på www.denios.dk     

Praktiske styrehjul - til nem transport Tilbehørssæt - altid lige ved hånden!

https://www.denios.dk/products/172708
https://www.denios.dk/products/172709
https://www.denios.dk/products/172710
https://www.denios.dk/products/172711
https://www.denios.dk/products/271343
https://www.denios.dk/products/271344
https://www.denios.dk/products/271142
https://www.denios.dk/products/271345
https://www.denios.dk/products/271346


Lagerkapacitet tromler à 200 liter 2 4 2 4

Variant åben slangeopruller åben slangeopruller lukket slangeopruller lukket slangeopruller
Anvendelse* til hydraulik-, motor-, gearkasse-, plante- og andre olier op til en viskositet af 1500 cSt, frostvæskekoncentrater
Opsamlingsvolumen [l] 205
Udvendig mål B x D x H [mm] 870 x 1350 x 2100 1270 x 1350 x 2100 870 x 1350 x 2100 1270 x 1350 x 2100
DPO - med trykluftpumper

Best.-nr. 201-601-JA 201-602-JA 201-605-JA 201-606-JA
EPO - med elektriske pumper

Best.-nr. 201-603-JA 201-604-JA 201-607-JA 201-608-JA

*Ydeevne pr. pumpe ca. 10 l/min (maks. værdi ved 20°)
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Stationen fås med åbne eller lukkede 
slangeoprullere(f.eks. til beskyttelse af 
mekanik og slange ved stærkt forurenet 
atmosfære)

Opbevaring af op til 4 forskellige olier i 60 eller 200 liters tromler på en 
kompakt station, pumpning direkte og bekvemt i motorer, gearkasser, 
smådunke osv.

Oliestationer, komplet og klar til brug

 W Sikker lagring og pumpning af forskellige olier i henhold til loven
 W Pumper med høj ydeevne
 W Sikker og miljøvenlig
 W Pumpning direkte og bekvemt i motorer, gearkasser, smådunke osv.
 W Opsamlingskar med gitterrist, godkendt
 W Tappepistoler med drejeled og elektronisk mængdetæller
 W Automatiske slangeopruller med 10 m trykslange
 W Sugeenhed med slange, filter og 2" spunshul-lukning
 W Nem transport med løftevogn (frihøjde 100 mm)

Type EPO
 W Med trykluftpumper, 6-8 bar, 
lufttilslutning G 1/4"

Type DPO
 W Med elektriske tandhjulspumper, høj ydeevne 
(230 V el-tilslutning)

Depoterne kan 
transporteres 
med løftevogn.

Detalje: Oliestation EPO-4, 
lukket slangeopruller, 
Best.-nr. 201-608-JA  

Pumpe- og aftapningssystemer

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     

https://www.denios.dk/products/201601
https://www.denios.dk/products/201602
https://www.denios.dk/products/201605
https://www.denios.dk/products/201606
https://www.denios.dk/products/201603
https://www.denios.dk/products/201604
https://www.denios.dk/products/201607
https://www.denios.dk/products/201608
https://www.denios.dk/products/201608
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Drivkraft trykluft elektrisk

Type GP 1800 FRP 3000 GLP 3000 FR 4 SPR 4

Anvendelsesområder røreværker beholder åben tromle spunshul beholder åben tromle spunshul beholder åben
Kapacitet [W] 270 1000 1000 750 750
Omdrejninger [U/min] 1800 3000 3000 1500 1500
Længde røreværksaksel [mm] 600 750 1000 750 750
Viskositet maks. [mPas] 1000 1000 500 500 500
Best.-nr. Ikke Ex-sikret version* 128-393-JA – – 117-708-JA 117-709-JA
Best.-nr. Ex-sikret version iht. ATEX* – 128-396-JA 128-397-JA 117-713-JA 117-714-JA

*trykluft: Ex II 2 G/D c T3 --  elektrisk: Ex II 2 G c T3
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Tromlerøreværker af rustfrit stål

Til åbne beholdere med et indhold på op til ca. 50 liter

Røreværk type FR 4
Til lukkede tromler med 2" 
spunsåbning

Røreværk GP 1800

Røreværk type FRP 3000

Best.-nr. 117-709-JA

Røreværk type GLP 3000

Til lukkede tromler med 2" 
spunsåbning

Til åbne beholdere Til åbne beholdere

Røreværk type SPR 4

 W Til omrøring, homogenisering eller opløsning 
f.eks. ved vandbehandling, galvanisering eller i 
kemi-, drikkevarer- og kosmetikindustrien

 W Af rustfrit stål af høj kvalitet 1.4571 / 1.4581
 W Kan også leveres i en eksplosionssikker 
version ifølge Atex til zone 1 (Se skemaet)

 W Til væsker med mellemhøj 
viskositet op til 500 mPas

 W Strømforsyning: 400 V
 W Isoleringsklasse IP 54

 W Til viskositeter på op til 500 mPas
 W Som FRP 3000, dog med 
klemmemekanisme til fastgørelse 
på beholderen

 W Trykluftdrevet
 W Højst 6 bar effekttryk
 W Materiale: 1.4571/PP
 W Trykluftkobling: R 1 / 4"

 W Motoreffekt: 0,5 - 1,0 kW ved 
750 - 3000 omdr. pr. min.

 W Højst 7 bar effekttryk
 W Trykluftforsyning: R 1/2”
 W Inkl. filter, trykreduktionsventil 
med manometer til visning af 
sekundærtrykket

 W Til væsker med mellemhøj viskositet 
op til 500 mPas

 W Strømforsyning: 400 V
 W Isoleringsklasse IP 54

Med trykluft eller eldrevet

 Aktuelle priser på www.denios.dk     

Best.-nr. 128-393-JA

Best.-nr. 117-713-JA Best.-nr. 128-396-JA

Best.-nr. 117-708-JA

https://www.denios.dk/products/128393
https://www.denios.dk/products/117708
https://www.denios.dk/products/117709
https://www.denios.dk/products/128396
https://www.denios.dk/products/128397
https://www.denios.dk/products/117713
https://www.denios.dk/products/117714
https://www.denios.dk/products/117709
https://www.denios.dk/products/128393
https://www.denios.dk/products/117713
https://www.denios.dk/products/128396
https://www.denios.dk/products/117708
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Drivkraft elektrisk trykluft

Type CR 6 CR 200 CR 300 CP 3000 CP 400

Anvendelsesområder røreværker containere
Kapacitet [W] 750 750 1500 1000 1000
Omdrejninger [U/min] 1000 200 300 3000 400
Længde røreværksaksel [mm] 1000 1000 1000 1000 1000
Viskositet maks. [mPas] 500 2000 10000 1000 2000
Best.-nr. Ex-sikret version iht. ATEX* 117-715-JA 117-716-JA 129-343-JA 128-394-JA 128-395-JA
Best.-nr. Ikke Ex-sikret version* 117-710-JA 117-712-JA 128-392-JA – –

*trykluft: Ex II 2 G/D c T3 --  elektrisk: Ex II 2 G c T3
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Container-røreværker af rustfrit stål

Container-røreværket type CR 6

Detalje: Røreværket med 
det 1050 mm lange travers

Trykluftrøreværkerne af typerne 
CP 3000 og CP 400

Røreværkerne type CR 200 og CR 300

Til økonomisk fordelagtig behandling eller opbevaring af flydende produkter

Der kan vælges mellem 2 varianter med forskellig 
motoreffekt. Til homogenisering, dispergering, emulgering og suspendering

 W Trykluftmotor med 400 - 3000 
o./min. og højst 7 bar tryk i 
trykluftsystemet

 W Motorens effekt: 0,5 - 1,0 KW
 W Trykluftforsyning: R 1/2”
 W Inkl. filter og 
trykreduktionsventil med 
manometer til indikering af 
sekundærtrykket

 W Ikke varmefølsom

 W Strømforsyning: 400 V
 W Beskyttelsestype IP 55

 W Til væsker med meget høj viskositet
 W Strømforsyning: 400 V
 W Beskyttelsestype IP 54

 W Transportabel
 W Til omrøring, homogenisering eller 
opløsning f.eks. ved vandbehandling, 
galvanisering eller i kemi-, drikkevarer- og 
kosmetikindustrien

 W Røreværksaksel af rustfrit stål 1.4571 / 
1.4581

 W Egnet til engangscontainere med 1.000 
liters indhold

 W Af rustfrit stål af høj kvalitet 1.4571 / 
1.4581

 W Kan også leveres i en eksplosionssikker 
version ifølge Atex til zone 1 (Se skemaet)

Med trykluft eller eldrevet

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     

Best.-nr. 117-715-JABest.-nr. 117-710-JA

https://www.denios.dk/products/117715
https://www.denios.dk/products/117716
https://www.denios.dk/products/129343
https://www.denios.dk/products/128394
https://www.denios.dk/products/128395
https://www.denios.dk/products/117710
https://www.denios.dk/products/117712
https://www.denios.dk/products/128392
https://www.denios.dk/products/117715
https://www.denios.dk/products/117710
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Vi har også løsninger til større behov. Du kan finde flere oplysninger 
under Termoteknik.

Er du på udkig efter en større løsning?

Opvarmningssystemer fra DENIOS

PRODUKTSORTIMENT

DENIOS KNOWHOW

ARTIKEL

TERMOTEKNIK

Guides

Artikler

FAQs

Interviews

Tjeklister

Videoer

Whitepapers

og meget mere!

DENIOS Knowhow:
Alt, hvad du skal vide om varmekapper og tromlevarmere.

www.denios.dk/nyhedsbrev

www.denios.dk/varmeprodukter

www.denios.dk/termoteknik

I den kemiske industri samt i medicinal- og fødevareindustrien anvendes der ofte medier, som skal opbevares under bestemte termiske forhold. 
Varmekapper og tromlevarmere er specielt udviklet til disse opgaver.

 W På basis af gældende bestemmelser

En række produktionsprocesser kræver en konstant forsyning af gas 
for at skabe kontrollerede atmosfæriske forhold. Præcis temperatur-
styring er nødvendig for at holde flowhastighederne konstante. Find 
vores løsninger til opvarmning af gasflasker via linket nedenfor.

DENIOS miljøguide

Temperering af gasflasker
Temperaturfølsomme medier spiller en vigtig rolle i fremstillings-
processerne i den kemiske, farmaceutiske og i fødevareindustrien. 
Kravene til moderne termoteknologi er mangfoldige: Det kan være 
opbevaring ved konstant temperatur, frostfri opbevaring eller et behov 
for termisk behandling af medier synkroniseret med produktionspro-
cessen. Der findes også effektive løsninger til individuelle beholdere.

Find alle informationerne i vores Knowhow-sektion!

www.denios.dk/varmebaelter-til-
gasflasker

http://www.denios.dk/knowhow
http://www.denios.dk/nyhedsbrev
http://www.denios.dk/varmeprodukter
http://www.denios.dk/termoteknik
http://www.denios.dk/varmebaelter-til-gasflasker


Dine fordele
Løsninger til opvarmning af farlige medier

I den kemiske industri samt i medicinal- og fødevareindustrien anvendes der ofte medier, som skal opbevares under bestemte termiske 
forhold. Varmekapper og tromlevarmere er specielt udviklet til disse opgaver.

 W Opbevaring ved konstant temperatur
 W Frostfri opbevaring
 W Termisk bearbejdelse af medier
 W Fås med både analogt og digitalt termostat

 W Vi tilbyder også løsninger til sikker 
opvarmning i Ex-områder

 W Både med automatisk og manuel 
temperaturregulering

 W I temperaturklasserne T3 og T4

Garanteret kvalitet vha. topmoderne 
produktionsprocesser

Stort udvalg: 
 W Vi tilbyder opvarmningsløsninger til alt fra 25 liters dunke og op til IBC palletanke på 1.000 liter.
 W  Desuden finder du også vejrbestandige løsninger og løsninger til Ex-områder.

Fragtfrit leveret
 W Ingen skjulte omkostninger
 W Gennemsigtighed og planlægningssikkerhed ifm. indkøb
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Variant Ikke Ex-sikret ikke Ex-sikret

Egnet til 200 - 220 liters stål- og 
plasttromle 1000 liters IBC palletank Gasflaske

Beholderomfang min. [mm] 1800 4060 680
Beholderomfang maks. [mm] 1950 4310 830
Højde [mm] 850 950 1050
Kapacitet [W] 1100 2000 450
Analog temperaturregulator

Best.-nr. 156-179-JA 117-724-JA 236-439-JA

Variant ikke Ex-sikret

Egnet til 25 - 30 liters stål- og plasttromle 50 - 60 liters stål- og plasttromle 100 - 120 liters stål- og plasttromle 200 - 220 liters stål- og plasttromle
Beholderomfang min. [mm] 870 1100 1400 1800
Beholderomfang maks. [mm] 1000 1250 1650 1900
Højde [mm] 400 460 440 450
Kapacitet [W] 200 250 400 450
Analog temperaturregulator

Best.-nr. 117-721-JA 117-722-JA 280-727-JA 117-723-JA

Bestil også
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Varmekapper med moderat effekt
 W Varmekappe med lav effekt: ideel til skånsom 
opvarmning og opretholdelse af en lav 
temperatur på ca. 40 - 45°C.

 W Sort nylon belagt med polyurethan på begge 
sider for maksimal slidstyrke

 W Nålefilt polyester isolering
 W Termostat kan justeres manuelt fra 0 - 90°C
 W Beskyttelsestype IP 44
 W El-tilslutning 240 V og 5 meter kabel for 
maksimal fleksibilitet

Varmekapper med medium til høj effekt
 W Varmekappe med medium effekt: til hurtig opvarmning af medier ifm. 
anvendelser, der kræver hurtig opvarmning op til ca. 50 - 70 °C

 W Det ydre lag består af sort nylonstof og det indre lag af 
højtemperaturbestandigt, silikonebelagt glasfibervæv

 W Øget isolering vha. syet glasfibermateriale
 W Termostat kan justeres manuelt fra 0 - 90°C

 W Beskyttelsestype IP 44
 W El-tilslutning 240 V og 5 meter kabel for maksimal fleksibilitet
 W Ved brug af plasttromler: kontroller den maksimale temperatur
 W Til 200 liters beholdere, 1000 liters IBC palletanke og standard 
gasflasker

Varmekappe til 200 liters tromler, 
med analog kontrolenhed

Varmekappe til 1000 liters IBC palletank, 
med analog kontrolenhed

Varmekappe til 25/30 liters 
tromler og dunke Varmekappe til 200 liters tromler

Isoleringshætte til at beskytte den øverste 
del af beholderen mod for hurtig afkøling, 
Best.-nr. 129-157-JA

SÆT-PRIS
Best.-nr. 207-857-JA
Fås også som sæt: Varmekappe til 1000 
liters IBC palletank + isoleringshætte

Digital tromlevarmer DENIOS pro-line

https://www.denios.dk/products/156179
https://www.denios.dk/products/117724
https://www.denios.dk/products/236439
https://www.denios.dk/products/117721
https://www.denios.dk/products/117722
https://www.denios.dk/products/280727
https://www.denios.dk/products/117723
https://www.denios.dk/products/129157
https://www.denios.dk/products/207857
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Variant ikke Ex-sikret

Egnet til 25 - 30 liters stål- og 
plasttromle

50 - 60 liters stål- og 
plasttromle

100 - 120 liters stål- og 
plasttromle

200 - 220 liters stål- og 
plasttromle 1000 liters IBC palletank

Beholderomfang min. [mm] 870 1100 1400 1800 4060
Beholderomfang maks. [mm] 1020 1250 1650 1950 4310
Højde [mm] 400 460 440 850 950
Kapacitet [W] 460 640 1050 2060 3990
Analog temperaturregulator

Best.-nr. 280-725-JA 280-726-JA 280-728-JA 280-729-JA 280-731-JA

Variant Digital varmekappe

Egnet til 200 - 220 liters stål- og 
plasttromle 1000 liters IBC palletank

Beholderomfang min. [mm] 1800 4060
Beholderomfang maks. [mm] 1950 4310
Højde [mm] 850 950
Kapacitet [W] 1100 2000
Digital temperaturregulering

Best.-nr. 267-308-JA 267-309-JA
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Bestil også

Varmekapper med digital temperaturregulering
 W Varmekappe i premium-kvalitet til sikker opvarmning eller konstant temperering
 W Digital temperaturregulering med touch screen 
- Nem justering af den ønskede temperatur fra 0 - 90° C 
- Permanent visning og kontrol af den aktuelle temperatur (på tromlens væg / 
indersiden af varmekappen)

 W Slidstærk og vandafvisende coating af høj kvalitet
 W Silikone isoleret varmespiral
 W 5 m kabel og stik

Digital varmekappe til 200 liters tromler, 
med justerbare gjorde

Varmekapper med maksimal effekt
 W Varmekappe med maksimal effekt: til opgaver, der kræver 
maksimal effekt samt det højeste niveau af isolering

 W Temperaturbestandigt, silikonebelagt glasfibervæv på begge 
sider af varmekappen for at forlænge produktets holdbarhed ifm. 
krævende opgaver

 W Isoleret vha. meget tæt glasfibermateriale til sikker og effektiv 
brug selv ved de højeste temperaturer

 W Termostat kan justeres manuelt fra 0 - 160° C (0 - 90° C ved IBC 
palletanke) 

 W Beskyttelsestype IP 44
 W El-tilslutning 240 V og 5 meter kabel for maksimal fleksibilitet
 W Ved brug ifm. plasttromler kontroller den maksimale temperatur
 W Til beholdere fra 25 til 1.000 liter samt standard gasflasker

Varmekappe med maksimal effekt, 
til 30 liters tromler og dunke

Varmekappe med maksimal effekt, 
til 120 liters tromler

Digital varmekappe til 1000 liters 
IBC palletanke

Best.-nr. 267-383-JA

Digital tromlevarmer med bundvarme, 
kan kombineres med varmekapperne

https://www.denios.dk/products/280725
https://www.denios.dk/products/280726
https://www.denios.dk/products/280728
https://www.denios.dk/products/280729
https://www.denios.dk/products/280731
https://www.denios.dk/products/267308
https://www.denios.dk/products/267309
https://www.denios.dk/products/267383
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Variant Ex-sikret

Egnet til 25 - 30 liters stål- og 
plasttromle

50 - 60 liters stål- og 
plasttromle

100 - 120 liters stål- og 
plasttromle

200 - 220 liters stål- og 
plasttromle 1000 liters IBC palletank Gasflaske

Beholderomfang min. [mm] 870 1100 1400 1800 4060 680
Beholderomfang maks. [mm] 1020 1250 1650 1950 4310 830
Højde [mm] 400 460 440 850 950 1050
Kapacitet [W] 90 130 150 540 960 100
Automatisk temperaturstyring

Best.-nr. 236-434-JA 236-436-JA 280-711-JA 280-713-JA 280-715-JA 236-437-JA
Analog temperaturregulator

Best.-nr. 280-709-JA 280-710-JA 280-712-JA 280-714-JA 280-716-JA 236-438-JA

Ex-varmekapper til temperaturklasse T4
 W Ideel til skånsom opvarmning for at reducere viskositeten og undgå frysning om vinteren
 W Til beholdere fra 25 til 1.000 liter samt standard gasflasker
 W Sikker og skånsom opvarmning især i Ex-beskyttede områder af temperaturklasse T4
 W Til brug i Ex-Zone 1, 2, 21 og 22
 W Ydersiden består af silikonebelagt glasfiber, isoleringen er lavet af glasfibervæv af høj kvalitet
 W Med selvbegrænsende termostat
 W Beskyttelsestype IP 54
 W El-tilslutning 240 V (uden stik) og 5 meter kabel for maksimal fleksibilitet

Varmekapper til Ex-områder i andre størrelser og iht. dit behov fås på forespørgsel. Kontakt os. 

Ex-varmekapper til 200 liters tromlerEx-varmekappe til 25/30 liters tromler Ex-varmekappe til gasflaskerEx-varmekappe til 50/60 liters tromler

https://www.denios.dk/products/236434
https://www.denios.dk/products/236436
https://www.denios.dk/products/280711
https://www.denios.dk/products/280713
https://www.denios.dk/products/280715
https://www.denios.dk/products/236437
https://www.denios.dk/products/280709
https://www.denios.dk/products/280710
https://www.denios.dk/products/280712
https://www.denios.dk/products/280714
https://www.denios.dk/products/280716
https://www.denios.dk/products/236438
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Ex-sikret

Egnet til f.eks. 25 - 30 liters stål- 
og plasttromle

50 - 60 liters stål- 
og plasttromle

100 - 120 liters stål- 
og plasttromle 200 - 220 liters stål- og plasttromle 1000 liters IBC palletank Gasflaske

Beholderomfang min. [mm] 870 1100 1400 1800 4060 685
Beholderomfang maks. [mm] 1020 1250 1650 1950 4310 830
Højde [mm] 400 460 440 850 950 1050
Kapacitet [W] 160 275 295 620 685 1400 1620 285
Analog temperaturregulator

Best.-nr. 280-717-JA 280-718-JA 280-719-JA – 280-720-JA – 280-721-JA 280-722-JA
Automatisk temperaturstyring

Best.-nr. – – – 178-874-JA – 176-398-JA – –
Digital NFC kontrolenhed

Best.-nr. – – – – 280-723-JA – 280-724-JA –

Ex-varmekapper til temperaturklasse T3
 W Sikker og hurtig opvarmning især i Ex-beskyttede områder 
af temperaturklasse T3

 W Ideel til hurtigere opvarmning til højere temperaturer
 W Den manuelle termostat fås til beholdere fra 25 til 1.000 
liter samt til standard gasflasker

 W Til brug i Ex-Zone 1, 2, 21 og 22
 W Ydersiden består af silikonebelagt glasfiber, isoleringen er 
lavet af glasfibervæv af høj kvalitet

 W Med selvbegrænsende termostat
 W Beskyttelsestype IP 54
 W El-tilslutning 240 V (uden stik) og 5 meter kabel for 
maksimal fleksibilitet

Ex-varmekappe til 25/30 liters tromler, 
med manuel temperaturregulering

Ex-varmekappe til 1000 liters IBC palletanke, med 
manuel temperaturregulering og isoleringshætte

Ex-varmekappe til 200 liters tromler, med 
manuel temperaturregulering

60 og 200 liters tromler

se side

385

https://www.denios.dk/products/280717
https://www.denios.dk/products/280718
https://www.denios.dk/products/280719
https://www.denios.dk/products/280720
https://www.denios.dk/products/280721
https://www.denios.dk/products/280722
https://www.denios.dk/products/178874
https://www.denios.dk/products/176398
https://www.denios.dk/products/280723
https://www.denios.dk/products/280724
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Bestil også

Bestil også

Induktionsvarme til brug i Ex-zoner

Induktions tromlevarmer fra bunden, til ståltromler op til 200 liter

Best.-nr. 178-875-JA

 W Til ståltromler op til 200 liter, til hurtig opvarmning af viskose væsker
 W Også velegnet til smelting af faste medier
 W Ydedygtig og energibesparende - sparer tid i produktionen
 W Certificeret iht. ATEX til Ex-zone 1 og 2: Ex II 2GD Exe II 170°C (T3) Ex tD II A21 T3 (170°C)

 W Beskyttelsestype IP 66
 W Sikret mod overophedning

 W Individuel eller til optimering af processen i kombination med 
induktionstromlevarmer og GFK-hætte

 W Certificeret, automatisk temperaturbegrænsning
 W Kombinationen med induktionsvarmer og GFK-hætte er en komplet 
tromle-”miniovn” til Ex-zoner

Induktions tromlevarmer fra bunden

GFK-hætte
Glasfiber kunststofhætte - 
yderligere beskyttelse mod 
varmetab, ex-sikret

Induktionsvarmeenhed Induktions tromlevarmer fra bunden

Version opvarmning fra sidevæggen opvarmning fra bunden

Kapacitet [W] 2750 500
Mærkespænding (V) 240 240
Diameter indvendig [mm] 613 560
Vægt [kg] 50 55
Udvendig mål B x D x H (mm): 790 x 790 x 740 750 x 890 x 60
Best.-nr. 117-719-JA 178-875-JA

Best.-nr. 280-738-JABest.-nr. 280-737-JA

Induktionsvarmer, kan kombineres med induktionsopvarmning fra bunden.

Best.-nr. 117-719-JA
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Digital NFC kontrolenhed for 
maksimal sikkerhed

Konfigurerbare NFC kort til den 
digitale NFC kontrolenhed.

Digital NFC kontrolenhed til induktionsvarmer eller induktionsopvarmning fra bunden

 W Kan kombineres med induktions-varmer eller induktions opvarming fra 
bunden

 W Digitalt display til visning af parametre
 W Låsefunktion med adgangskode for ekstra sikkerhed
 W "Swipe and go" takket være NFC-funktionen med forprogrammerede 
NFC-kort

 W Justerbar timer til forsinket start og varighed af driftstiden
 W Der følger 2 forprogrammerede kort med ved leveringen (kort 1 = 60°C, kort 
2 = 'off') - yderligere kort til individuel programmering fås som tilbehør

 W 240V NFC kontrolenheden med 25 ampere leveres med 5 meter strømkabel

Kombinationen af tromlevarmer og bundvarmer reducerer opvarmningstiden, f.eks. ved 
letolie > 20%

Best.-nr. 178-877-JA

 W Varmen overføres straks til tromlen, skal ikke forvarmes
 W Temperaturforøgelsen afhænger af materialets art, ca. 10 - 15°C pr. time
 W Certificeret automatisk temperaturbegrænsning: maks. 123°C (på tromlens 
væg, ved 20°C omgivelsestemperatur)

Induktionsvarmeenhed

https://www.denios.dk/products/178875
https://www.denios.dk/products/117719
https://www.denios.dk/products/178875
https://www.denios.dk/products/280738
https://www.denios.dk/products/280737
https://www.denios.dk/products/117719
https://www.denios.dk/products/178877
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Bestil også

 W Beskyttelsestype IP 66
 W Sikret mod overophedning

 

Type HBD

Version opvarmning fra 
bunden

Reguleringsinterval min. [°C] –
Reguleringsinterval maks. [°C] 150
Kapacitet [W] 900
Dimensioner Ø x H [mm] 600 x 105
Højde bundplade [mm] 70
Best.-nr. 171-803-JA

 W Gulvvarmeplade til ståltromler op til 
200 liter

 W Trinløs temperaturregulering 0 - 150°C
 W Strømforsyning: 230 V / 50 Hz
 W Klar til brug, inkl. 2 m netkabel og stik

Tromlevarmer  
type HBD

Fleksibelt varmebælte HG-F af silikone

 W Varmelederen er vulkaniseret ind i en fleksibel 
silikonemåtte

 W Højeste temperatur: 120º C
 W Med skjult termostat
 W Beskyttelsestype IP 40
 W Høj stabilitet
 W Højde: 125 mm
 W Til tromle-Ø: 550 - 600 mm
 W Strømforsyning: 230 V
 W 2 m netkabel
 W Effekt: 1000 W

Eksempel: almindelig anvendelse med flere 
bælter

Isoleringshætte med klaplåg og 
velcrolukning

Best.-nr. 227-162-JA

Tromleløfter Servo Eco til sikker transport 
af tromlen samt til opstilling på paller og 
tromlevarmere, 

Varmekapper, vejrbestandige

Vejbestandig PVC hætte til 1000 liters 
IBC varmekapper, op til 2000 watt

Vejbestandig PVC hætte til 
200 liters varmekapper, op til 
1100 watt

Vejrbestandig varmekappe 
til 25 - 30 liters tromler
Best.-nr. 280-732-JA

 W Varmekappe til udendørs brug: ideel til tromler, der 
udsættes for vejrliget eller er installeret i fugtige 
fabriksmiljøer

 W Fremstillet af vandafvisende materiale
 W Isoleringsklasse IP 56
 W Med selvbegrænsende termostat til opvarmning op til ca. 
35° - 40° C.

 W Til beholdere fra 25 til 120 liter
 W Til vandfast anvendelse af varmekapper til 200 liters 
tromler og 1000 liters IBC palletanke skal du bruge den 
vandbeskyttede PVC-hætte.
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Variant Varmekapper med IP 56

Egnet til 25 - 30 liters stål- og 
plasttromle

50 - 60 liters stål- og 
plasttromle

100 - 120 liters stål- og 
plasttromle

Beholderomfang min. [mm] 870 1100 1400
Beholderomfang maks. [mm] 1020 1250 1650
Højde [mm] 400 460 440
Kapacitet [W] 200 300 400
Automatisk temperaturstyring

Best.-nr. 280-732-JA 280-733-JA 280-734-JA

Best.-nr. 117-717-JA

Best.-nr. 210-392-JA Best.-nr. 280-735-JA Best.-nr. 280-736-JA

https://www.denios.dk/products/171803
https://www.denios.dk/products/227162
https://www.denios.dk/products/280732
https://www.denios.dk/products/280732
https://www.denios.dk/products/280733
https://www.denios.dk/products/280734
https://www.denios.dk/products/117717
https://www.denios.dk/products/210392
https://www.denios.dk/products/280735
https://www.denios.dk/products/280736
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uden ATEX- godkendelse

Version jordledning galvaniseret jordledning isoleret

Kabellængde [m] 2 2
2 jordforbindelses-tænger

Best.-nr. 117-204-JA 137-372-JA
1 jordforbindelsestang / 1 ringøje

Best.-nr. 117-206-JA 137-385-JA
1 C-klemme / 1 ringøje

Best.-nr. 137-378-JA 137-380-JA
1 jordforbindelsestang / 1 C-klemme

Best.-nr. 137-381-JA 137-382-JA
1 krokodille-klemme / 1 ringøje

Best.-nr. 137-374-JA 137-376-JA
2 krokodille-klemmer

Best.-nr. 137-361-JA 137-363-JA
2 C-klemmer

Best.-nr. 137-366-JA 137-368-JA

Ex-beskyttelsesklasse i 
henhold til ATEX

Ex II 1 GD T6

Version jordledning galvaniseret jordledning isoleret

Kabellængde [m] 2 2
2 jordforbindelses-tænger

Best.-nr. 165-880-JA 165-882-JA
1 jordforbindelsestang / 1 ringøje

Best.-nr. 165-892-JA 165-894-JA
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Jordledning

Kabelopruller med jordledning
 W Automatisk opruller med jordforbindelsesklemme
 W 15 m ledning, ledningstværsnit 6 mm²
 W Stødfast kunststofkappe med bevægelig bøjle

Jordledning

 W Kabellængde 2 m
 W Ledningerne kan leveres i 2 længder, i galvaniseret eller som dobbelt isoleret variant
 W Der kan vælges imellem krokodille- og skrue C-klemmer hhv. jordforbindelses-tange eller ringkabel-sko

Jordledning 2 m lang, med jordforbindelses-
tang og ringkabelsko (ikke Ex-sikret)

 W Til bortledning af statisk elektricitet
 W Består af 3 farvekodede kobberforbindelses-ledninger med 
klemmetænger i praktisk kunststofkuffert

 W Udstyret med 1,40 m kobberledning og to isolerede 3 m 
kobberledninger

Anti-statisk sæt

Til at undgå eksplosionsfare gennem gnistdannelse eller elektrostatisk opladning

1) krokodille-klemme 2) C-klemme

Best.-nr. 116-058-JABest.-nr. 157-790-JA

1

2

https://www.denios.dk/products/117206
https://www.denios.dk/products/117204
https://www.denios.dk/products/137372
https://www.denios.dk/products/117206
https://www.denios.dk/products/137385
https://www.denios.dk/products/137378
https://www.denios.dk/products/137380
https://www.denios.dk/products/137381
https://www.denios.dk/products/137382
https://www.denios.dk/products/137374
https://www.denios.dk/products/137376
https://www.denios.dk/products/137361
https://www.denios.dk/products/137363
https://www.denios.dk/products/137366
https://www.denios.dk/products/137368
https://www.denios.dk/products/165880
https://www.denios.dk/products/165882
https://www.denios.dk/products/165892
https://www.denios.dk/products/165894
https://www.denios.dk/products/116058
https://www.denios.dk/products/157790
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Kabellængde [m] 3 5 3 5

Udførelse i henhold til ATEX med 1 jordforbindelses-tang og 1 ringøje med 2 jordforbindelsestænger

Best.-nr. Tang MD af rustfrit stål 201-352-JA 201-353-JA 165-871-JA 165-872-JA
Best.-nr. Tang HD af rustfrit stål 201-354-JA 201-355-JA 201-356-JA 201-357-JA

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     

Kabellængde [m] 3 5 3 5

Udførelse uden ATEX med 1 jordforbindelses-tang og 1 ringøje med 2 jordforbindelsestænger

Best.-nr. 117-406-JY 117-405-JY 117-404-JY 117-407-JY
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Bestil også

Jordledninger og jordforbindelsessystemer

Jordforbindelsestænger med godkendelse til farlige områder:

Anvendelseseksempel med 2 
spiraljordledninger.

Undgå eksplosionsfarer fra gnister og elektrostatisk 
opladning

 W Lav elektrisk modstand, men samtidig med høj mekanisk stabilitet
 W Kemisk bestandig og slidfast
 W ATEX-version med tænger af rustfrit stål
 W Spiralkabel i 3 eller 5 m længde

Jordledning

Vægholder af rustfrit stål,  
op til 2 jordledninger  
(2 tænger og 2 ringøjne)

 W Praktisk opbevaring af kablerne efter 
foreskrifterne

 W Tilslutningsmulighed for en jordningsliste 
fra kundens side

 W Bekvemt som f.eks. jordforbindelsespunkt 
i nærheden af påfyldningsområdet

Jordforbindelses-tænger af rustfrit stål med lang holdbarhed og høj 
klemmeevne selv under de hårdeste driftsbetingelser – til en sikker og 
holdbar forbindelse.

Tænger trænger igennem tromlecoatningen og tilsmudsning. De stærke 
fjedre sørger for det nødvendige tryk.

Tænger af rustfrit stål i 2 størrelser

 W MD (Medium-Duty, åbningsvinkel ca. 15 mm) - til tromler og beholdere 
op til 200 liter

 W HD (Heavy-Duty, åbningsvinkel ca. 40 mm) - til større anlæg, tromler 
og beholdere fra 200 liter,  IBCer, blandingsbeholdere, tanke, tankvogn 
osv.

Spiraljordledning iht. Atex med 
1 jordforbindelses-tang MD og 1 
ringøje

Spiraljordledning med 2 
jordforbindelses-tænger HD

FM-afprøvede produkter

 W Også med Atex godkendelse: Ex II 1 GD T6

Best.-nr. 201-358-JA

Jordforbindelsessæt til stålkar
Tænger af rustfrit stål i 2 størrelser

 W MD (Medium-Duty, åbningsvinkel ca. 15 mm) - til tromler og 
beholdere op til 200 liter

 W HD (Heavy-Duty, åbningsvinkel 
ca. 40 mm) - til større anlæg, 
tromler og beholdere fra 200 liter,  
IBCer, blandingsbeholdere, tanke, 
tankvogn osv.

Best.-nr. 285-830-JA

https://www.denios.dk/products/201352
https://www.denios.dk/products/201353
https://www.denios.dk/products/165871
https://www.denios.dk/products/165872
https://www.denios.dk/products/201354
https://www.denios.dk/products/201355
https://www.denios.dk/products/201356
https://www.denios.dk/products/201357
https://www.denios.dk/products/117406
https://www.denios.dk/products/117405
https://www.denios.dk/products/117404
https://www.denios.dk/products/117407
https://www.denios.dk/products/201358
https://www.denios.dk/products/285830


Spiralkabel 2-pols, længde [m] Best.-nr.

5 207-322-JA
10 207-323-JA
15 207-324-JA

Jordforbindelses-tang, 2-pols Best.-nr.

Tang MD af rustfrit stål, længde 120 mm 206-260-JA
Tang HD af rustfrit stål, længde 235 mm 206-261-JA
Tang BR af rustfrit stål, LED visning 207-321-JA

Type C 52 EZ EZ

Variant 1 tang med LED / 2 ringøjne 1 tang med LED / 1 MD 1 tang med LED / 1 HD

Kabellængde [m] 5 3 3
Best.-nr. 123-554-JA 201-368-JA 195-370-JA
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Jordledninger og jordforbindelsessystemer

 W Permanent overvågning af strømkredsen: med kontrol LED, som viser, om 
jordforbindelsestangen har en effektiv forbindelse

Sæt

Jordledning med overvågning og optisk signal

Vores sæt indeholder spiralkabler i 3 længder og Atex 
certificerede tænger af rustfrit stål, type MD, HD og BR (med LED), 
til individuel konfiguration

 W Alle kabler og tænger er udstyret med Quick-Connect: praktisk 
hurtigkobling til nem udskiftning

 W Egnet til alle jordforbindelsessystemer med overvågning

 W Godkendt iht. ATEX og IECEX
 W Alle tænger af rustfrit stål
 W Hurtigkobling til nem udskiftning af tangen (f.eks. til udskiftning af batteriet i sikrede områder)
 W Beskyttelsestype IP 65
 W Sikker strømkreds, inkl. 9 V batteri

 W C 52: 1 tang med LED, 2 ringøjne
 W EZ - ideel til brug på forskellige steder:  
1 tang med LED, 1 tang efter eget valg type 
MD (L 120 mm) eller type HD (L 235 mm)

Mere sikkerhed
Jordforbindelsessystemer med overvågning giver ved forarbejdning af antændelige og eksplosive medier det 
optiske bevis på, at statisk elektricitet afledes sikkert:

 W Den grønne LED blinker - jordforbindelsestangen har en effektiv forbindelse efter forskrifterne. Jordingskablet 
overvåger løbende kredsløbet mellem beholdere eller beholdere og et verificeret jordingspunkt (f.eks. en 
vægmonteret jordingsstang).

 W Den grønne LED blinker ikke mere - i strømkredsen konstateres en modstand >10 ohm. Brugeren advares 
derigennem mod en potentiel fare for elektrostatisk opladning!

Svarer til de internationale Best Practice retningslinjer!

Viser den sikre kontakt mellem tangen og 
metalbeholderen (f.eks. tromlen).

Anvendelseseksempel: Forbindelse af 2 tromler 
med type EZ samt påkrævet forbindelse til 
jordforbindelsespunkt med type C 52.

Type EZ med 2 tænger. Mobilt og sikkert - forbinder 
2 beholdere eller 1 beholder, tankvogn etc. og 
jordforbindelsespunkt og viser via LED, når begge 
tænger har kontakt.

C 52: 2-pols version med ekstra kontrol af 
strømkredsen til jordingspunkt

Detalje: Quick-Connect - nem og hurtig forbindelse af tang og kabel

Jordforbindelsestang type BR, med LED signallampe.Spiralkabel, 2-pols

www.denios.dk/shop Aktuelle priser på www.denios.dk     

https://www.denios.dk/products/207322
https://www.denios.dk/products/207323
https://www.denios.dk/products/207324
https://www.denios.dk/products/206260
https://www.denios.dk/products/206261
https://www.denios.dk/products/207321
https://www.denios.dk/products/123554
https://www.denios.dk/products/201368
https://www.denios.dk/products/195370
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Type EM EM-H EM-HX Mini

Kabellængde [m] 5 3 5 3
Udstyr jordforbindelsessystemer 1 magnet / 1 ringøje 2 jordforbindelses-tænger 1 jordforbindelsestang / 1 ringøje

Egnet til ikke coatede 
enheder coatede enheder 5 - 50 liter coatede tromler 50 - 200 liter tilslutning pumpe / beholder tilslutning pumpe / jordingsliste

Best.-nr. 217-932-JA 267-620-JA 217-933-JA 217-934-JA 267-621-JA 244-028-JA 221-520-JA
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Jordledninger og jordforbindelsessystemer

Statiske aflæsningsruller

 W Jordforbindelsestang af rustfrit stål med lang holdbarhed og høj klemmeevne selv under de 
hårdeste driftsbetingelser – til en sikker og holdbar forbindelse

 W Med automatisk kabelopruller
 W Spærremekanisme forhindrer, at der kommer knuder på ledningen
 W Antistatisk Hyrtel stålkabel
 W Godkendelse iht. Atex - aflæsningsrulle: EXII 2GD T6 - tang: EXII 1GD T6
 W Tænger af rustfrit stål: MD (L 120 mm) eller HD (L 235 mm)

Jordforbindelsestang på ståltromler kan være i vejen ved tilkørsel med påfyldningsautomater. Jordingsmagneten kan placeres på 
tromlens låg eller side og sidder godt fast.

 W Ingen ridser på enhederne
 W Jording af ikke-coatede eller ulakerede enheder uden klemme skåner 
materialet

 W Sikker stand også af mindre beholdere såsom dåser, vha. lille magnet

 W Jording af coatede eller lakerede enheder uden at klemme
 W To kraftige spidser af rustfrit stål trænger igennem enhedens 
coating og tilsmudsning

 W Kun ca. 40 mm høj, en påfyldningsautomat e. l. kan køre over den 
uden problemer

 W EM-HX: til tromler op til 200 liter
 W EM-H: til smådunke eller tromler fra 5 op til 50 liter

EM-H(X) - til at sætte metaldunke til jord EM - til jording af ikke-coatede enheder

Jordingsmagnet EM-HX: til metaltromler 
op til 200 liter, 
Best.-nr. 217-934-JA

Jordingsmagnet EM-H til mindre 
metalbeholdere,  
Best.-nr. 217-933-JA

Jordingsmagnet EM-H til mindre metalbeholdere

Minitang med ringøje til f.eks. 
stationær jordtilslutning 

 W Godkendt til brug i Ex-zoner iht. Atex: 1, 2 og 21, 22
 W Kraftig minitang af rustfrit stål (længde 60 mm, åbningsvidde 15 mm) - ideel til 
tromlepumperNem håndtering og stabilitet

 W Med 3 m spiralkabel
 W Fås enten med ringøje til jordforbindelse eller som mobil version med en ekstra tang af 
rustfrit stål (længde 140 mm) til f.eks. sikker tromletilslutning

Jordforbindelsestang, mini, til tromlepumpe

Sikker jordforbindelse vha. magnetisk kraft

 W Godkendt til Ex-zoner iht. Atex: 1, 2 og 21, 22
 W Flere magneter garanterer sikkerhed og stabilitet

 W Med 3 eller 5 m kabel og ringøje til oprettelse af jordforbindelse fra 
kundens side

 W Termisk bestandig og slidfast

 W Kabel kan leveres i 3 længder

Kabellængde [m] 6,2 9,2 15,2

Best.-nr. Tang MD af rustfrit stål 207-309-JA 201-343-JA 201-346-JA
Best.-nr. Tang HD af rustfrit stål 207-310-JA 201-344-JA 201-347-JA

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     

https://www.denios.dk/products/217932
https://www.denios.dk/products/267620
https://www.denios.dk/products/217933
https://www.denios.dk/products/217934
https://www.denios.dk/products/267621
https://www.denios.dk/products/244028
https://www.denios.dk/products/221520
https://www.denios.dk/products/217934
https://www.denios.dk/products/217933
https://www.denios.dk/products/207309
https://www.denios.dk/products/201343
https://www.denios.dk/products/201346
https://www.denios.dk/products/207310
https://www.denios.dk/products/201344
https://www.denios.dk/products/201347
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Kabellængde [m] 10 15

Udvendig mål B x D x H [mm] 145 x 269 x 1294 163 x 309 x 309
Beskyttelsestype IP IP 24 IP 24
Best.-nr. 148-325-JA 148-329-JA

 
Kabelopruller til 230 V

 W Letter brug af kabler og slanger overalt, hvor disse skal bruges i forskellige 
længder hele tiden

 W Isoleret, automatisk kabelopruller af kunststof
 W Udstyret med overophedningsbeskyttelse, fjederautomatik og kontaktring
 W Blokering kan fravælges
 W Tilladt op til: 800 W oprullet / 2000 W udrullet

 

 

Slangelængde [m] 8 15 15 20

Variant PVC slange flexslange
Indvendig diameter DN 8 10 12 10
Arbejdstryk maks. [bar] 12 15 15 10
Udvendig mål B x D x H [mm] 145 x 269 x 269 205 x 460 x 380 210 x 500 x 420 425 x 530 x 210
Best.-nr. 148-330-JA 148-378-JA 148-380-JA 250-519-JA

 
Slangeopruller til luft

 W Automatisk slangeopruller af kunststof
 W Inkl. special PVC slange eller flexslange (-30° op til +40°C)
 W Med tilslutningsslange (1 m)
 W Inkl. flergangs-blokering pr. omdrejning
 W Inkl. bevægelig montageplade
 W Ideel til at undgå faldulykker
 W Letter brug af kabler og slanger overalt, hvor disse skal bruges i forskellige 
længder hele tiden

 

 

Slangelængde [m] 12 20

Variant PVC slange
Indvendig diameter DN 10 10
Arbejdstryk maks. [bar] 15 15
Udvendig mål B x D x H [mm] 325 x 355 x 155 375 x 380 x 155
Best.-nr. 148-387-JA 148-391-JA

 
Slangeopruller til luft og olie

 W Automatisk slangeopruller, støbt af aluminium
 W Med galvaniseret, bevægelig udløbsstuds
 W Inkl. flergangs-blokering pr. omdrejning
 W Inkl. special PVC-slange
 W Blokeringsautomatik
 W Ideel til at undgå faldulykker
 W Letter brug af kabler og slanger overalt, hvor disse skal bruges i 
forskellige længder hele tiden
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https://www.denios.dk/products/148325
https://www.denios.dk/products/148329
https://www.denios.dk/products/148330
https://www.denios.dk/products/148378
https://www.denios.dk/products/148380
https://www.denios.dk/products/250519
https://www.denios.dk/products/148387
https://www.denios.dk/products/148391
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Slangelængde [m] 10 15 20

Udvendig mål B x D x H [mm] 460 x 460 x 180 494 x 470 x 180 494 x 470 x 180
Indvendig diameter DN 12 12 12
Arbejdstryk maks. [bar] 50 50 50
Best.-nr. 148-393-JA 148-394-JA 148-395-JA

 

Slangeopruller til luft, vand og olie
 W Automatisk slangeopruller, lakeret version af stålplader
 W Med variabel udløb med PVC-hjul
 W Inkl. gummislange og stopper
 W Flergangs-blokering pr. omdrejning
 W Letter brug af kabler og slanger overalt, hvor disse skal bruges i forskellige 
længder hele tiden

 W Ideel til at undgå faldulykker

  

Variant uden slange med slange

Udvendig mål B x D x H [mm] 200 x 476 x 485
Slangelængde [mm] – 15000
Til gevind-Ø [mm] 12.5
Arbejdstryk maks. [bar] 20
Best.-nr. 209-988-JA 209-992-JA

Lavtryk-slangeopruller af rustfrit stål i høj kvalitet. Hovedkomponenterne består af rustfrit 
stål og elektrisk ledende kunststof. De opfylder kravene for kemisk aggressive og eksplo-
sionsfarlige områder.

Ex slangeopruller med justerbart udløb

 W Åben konstruktion til nem rengøring og vedligeholdelse
 W Justerbart udløb
 W Fås i 2 størrelser, med eller uden afprøvet sikkerhedsslange
 W Til kemisk aggressive og eksplosionsfarlige områder
 W Slangeoprul vha. 4 hjul, 120° justerbar

Materiale 100% genanvendeligt Slangeopruller af rustfrit stål type EX-05, til vand og luft.

Variant med slange med slange

Udvendig mål B x D x H [mm] 435 x 732 x 555 435 x 732 x 555
Slangelængde [mm] 15000 25000
Til gevind-Ø [mm] 19 12.5
Arbejdstryk maks. [bar] 20
Best.-nr. 209-994-JA 209-996-JA

Lavtryk-slangeopruller af rustfrit stål i høj kvalitet. Hovedkomponenterne består af rustfrit 
stål og elektrisk ledende kunststof. De opfylder kravene for kemisk aggressive og eksplo-
sionsfarlige områder.

Ex slangeopruller med fast udløb

 W Åben konstruktion til nem rengøring og vedligeholdelse
 W Lavtryk-opruller af rustfrit stål og elektrisk ledende kunststof
 W Til kemisk aggressive og eksplosionsfarlige områder
 W Gennemføring og tromle af rustfrit stål - kuglelejret
 W Indkapslet drev

Materiale 100% genanvendeligt Slangeopruller af rustfrit stål type EX-H, til vand og luft.

https://www.denios.dk/products/148393
https://www.denios.dk/products/148394
https://www.denios.dk/products/148395
https://www.denios.dk/products/209988
https://www.denios.dk/products/209992
https://www.denios.dk/products/209994
https://www.denios.dk/products/209996
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Type Tromleværktøj PP Tromleværktøj aluminium

Udførelse – – med dødmandsknap
Udstyr hane justerbar hane justerbar hane selvlukkende og justerbar
Udvendig mål B x D x H [mm] 100 x 200 x 160 170 x 190 x 160 170 x 190 x 160
Best.-nr. 117-117-JA 117-240-JA 117-241-JA

Tromleværktøj til tømning og påfyldning af beholdere 
med 2" gevind

 W Fuldstændig tømning af liggende tromler
 W Optimal beskyttelse mod lækager, da dækslet skrues fast i tromlen igen efter hver aftapning
 W Forhindrer ukontrolleret udløb af væske
 W Der kan vælges mellem polypropylen (PP) og stål/aluminium

 

 

Materiale Zinksprøjtestøbning Gråt støbejern Aluminium

Anvendelsesområde 
tromlehaner

alkaliske væsker
mineralolieprodukter viskose væsker mineralolie

Gevind 3/4" 3/4" 2" 2"
Materiale tætning kunststof PTFE PTFE nitrilgummi
Variant Flammespærre – – hane selvlukkende
Best.-nr. 117-196-JA 117-292-JA 117-293-JA 145-222-JA

Doserings- og tappehaner af stål, alu og støbejern
 W Sikker aftapning af beholdere med 3/4" eller 2" Trisure gevind

 

 

Materiale Messing

Anvendelsesområde 
tromlehaner let viskose væsker viskose væsker aggressive væsker mineralolie

Gevind 3/4" 2" 3/4" 3/4"
Materiale tætning PTFE PTFE PTFE NBR

Variant hane selvlukkende og 
justerbar hane selvlukkende hane selvlukkende –

Yderligere udstyr Flammespærre – Flammespærre –
Best.-nr. 117-132-JA 117-134-JA 117-195-JA 117-291-JA

Doserings- og tappehaner af messing
 W Sikker aftapning af beholdere med 3/4" eller 2" Trisure gevind
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Du kan finde alle produkter fra kategorien 
tappehaner her:

www.denios.dk/kat/12965

https://www.denios.dk/products/117117
https://www.denios.dk/products/117240
https://www.denios.dk/products/117241
https://www.denios.dk/products/117196
https://www.denios.dk/products/117292
https://www.denios.dk/products/117293
https://www.denios.dk/products/145222
https://www.denios.dk/products/117132
https://www.denios.dk/products/117134
https://www.denios.dk/products/117195
https://www.denios.dk/products/117291
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Type FH 1 FH 2

Gevind 3/4" 2" fin
Materiale LDPE
Best.-nr. 117-104-JA 117-105-JA

3/4" og 2" tromlehaner af polyethylen (PE)
 W Egnet til ætsende og aggressive kemikalier (ikke til acetone)
 W Hurtig tømning af en 200 liters tromle vha. 2“ tromlehane på kun 3 minutter
 W Gevind: Trisure 3/4“ eller 2“
 W Hurtig udløb ved hjælp af separat luftindtag
 W PE-lukningsvægtstang, PP-omløbermøtrik, EPE-skumtætning

 

 

Type HF-G HF-K HF-M

Gevind 2" Mauser grov 2" TriSure 2" fin
Anvendelse til 220 liters plasttromler til 200 liters ståltromler
Best.-nr. 158-096-JA 158-097-JA 158-153-JA

Til dosering i forbindelse med aftapning fra plastikdunke

Tappehane HF

 W Til dosering i forbindelse med aftapning fra dunke eller tromler med 2" gevind
 W Flowmængde: ca. 5 liter / minut
 W Hurtig udløb ved hjælp af separat luftindtag
 W Optimal til tapning i små åbninger
 W Høj bestandighed mod kemikalier

  

Type H 61 H 71 H 51 H 50 H 45

Til gevind-Ø [mm] 60 72 55 50 45

Anvendelse til 20 - 30 liters 
dunke

til 30 - 60 liters 
dunke til 5 - 30 liters dunke til 5 - 20 liters dunke til 2 - 10 liters dunke

Best.-nr. 117-296-JA 117-297-JA 123-555-JA 157-963-JA 157-964-JA

 

Udløbshaner til plastikbeholdere
 W Til dosering i forbindelse med aftapning fra plastikdunke
 W Flowmængde: ca. 5 liter / minut
 W Kan bruges til levnedsmidler (dog ikke H 71)
 W Høj bestandighed mod kemikalier
 W Hurtig udløb ved hjælp af separat luftindtag
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Du kan finde alle produktioner fra kategorien 
håndtering af olier og kemikalier her:

www.denios.dk/kat/12750

https://www.denios.dk/products/117104
https://www.denios.dk/products/117105
https://www.denios.dk/products/158096
https://www.denios.dk/products/158097
https://www.denios.dk/products/158153
https://www.denios.dk/products/117296
https://www.denios.dk/products/117297
https://www.denios.dk/products/123555
https://www.denios.dk/products/157963
https://www.denios.dk/products/157964
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Farve 1 orange rød blå gul grå grøn sort hvid brun

Fra gevind (indvendig) 2" fin 2" Mauser grov 2" fin 2" fin 2" fin 2" fin – 2" fin 2" fin
Fra gevind (udvendig) – – – – – – 2" fin – –
Til gevind (indvendig) – – – DIN 61 / 31 – DIN 51 – 63 mm ASTM DIN 71
Til gevind (udvendig) Tri-Sure® grov Tri-Sure® grov 2" Mauser grov – DIN 61 / 31 – DIN 61 / 31 – –
Best.-nr. 117-107-JA 117-108-JA 117-109-JA 117-110-JA 117-111-JA 117-112-JA 117-113-JA 117-114-JA 164-153-JA

Gevindadaptere
 W Til udligning af gevind på tromler, dunke, tromlehaner og pumper
 W Gevind: I = indvendigt, U = udvendigt
 W Leveres som sæt på 9 adaptere eller enkeltvis

  
 

 

 

Anvendelsesområde tromletilbehør
fyringsolie/diesel

mineralolie, frostvæske

Udvendig mål B x D x H [mm] 95 x 80 x 120
Best.-nr. 137-715-JA

Væskestandsindikator med volumenskala FS

 W Egnet til ikke-ætsende væsker, som f.eks. olie, frostvæske, diesel og fyringsolie
 W Væskestandsindikatoren passer til 3/4" spunsåbninger

 

 

Variant –

Udvendig mål B x D x H [mm] 68 x 72 x 245
Best.-nr. 148-365-JA

Overfyldningsindikatorer

Overfyldningsindikator til 2" og 3/4" spunsåbninger, med transparent beskyttelseshætte

Hå
nd

te
rin

g 
af

 o
lie

r o
g 

ke
m

ik
al

ie
r

Passer til alle gængse 200 liters tromler (også til 60 liters), kan anvendes til ikke ætsende 
væsker. Væskestandsindikatoren monteres på 3/4" åbningen. Samtidig kan der anbringes 
en pumpe på 2“ spunsåbningen til at aftappe definerede mængder. 

 W Egnet til ikke-ætsende væsker, som f.eks. olie, frostvæske, diesel og fyringsolie
 W Væskestandsindikatoren passer til 3/4" spunsåbninger

Passende til alle gængse 200 liters tromler (også til 60 liters), kan anvendes til ikke 
ætsende væsker. Væskestandsindikatoren monteres på 3/4" åbningen. Samtidig kan der 
anbringes en pumpe på 2“ spunsåbningen for at aftappe definerede mængder. 

Du kan finde alle produkter fra 
kategorien gevindadaptere og udstyr 
til påfyldning her:

www.denios.dk/kat/12971

Du kan finde alle produkter fra 
kategorien væskestandsindikatorer her:

www.denios.dk/kat/12970

https://www.denios.dk/products/117107
https://www.denios.dk/products/117108
https://www.denios.dk/products/117109
https://www.denios.dk/products/117110
https://www.denios.dk/products/117111
https://www.denios.dk/products/117112
https://www.denios.dk/products/117113
https://www.denios.dk/products/117114
https://www.denios.dk/products/164153
https://www.denios.dk/products/137715
https://www.denios.dk/products/148365
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Tromlenøgle Universal
 W Passer til alle gængse spunslåg
 W Lang betjeningshåndtag letter åbningen
 W Med en tromlenøgle af bronze undgås gnistdannelse stort set

Materiale Stål Bronze

Udvendig mål B x D x H [mm] 120 x 460 x 40
Best.-nr. 117-250-JA 117-251-JA

Tromleåbner med manuel træk eller elektromotor
 W Til sikker åbning af gængse 200 liters ståltromler
 W Med optimal vægtstangsvirkning
 W Stabil udførelse af stål, med kniv af høj kvalitet (speciel messing 
legering)

 W Erstatningskniv fås som tilbehør

Version manuel

Udvendig mål B x D x H [mm] 120 x 460 x 130
Best.-nr. 156-168-JA

Tromlenøgle af kunststof
 W Kan anvendes til 3/4" og 2" spunslåg og plastiklåg ifølge DIN 
51 og DIN  61

Materiale Kunststof

Udvendig mål B x D x H [mm] 85 x 265 x 50
Best.-nr. 117-253-JA

Du kan finde alle produkter fra 
kategorien tromlenøgler her:

www.denios.dk/kat/12969

https://www.denios.dk/products/117250
https://www.denios.dk/products/117251
https://www.denios.dk/products/156168
https://www.denios.dk/products/117253
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Volumen [l] 6 8

Højde udvendig [mm] 350 220
Ø udvendig [mm] 300
Best.-nr. 123-346-JA 171-745-JA

Med låg og sigte, ydergevind 2"
Tromletragt af galvaniseret stål

 W Tromletragt i stål, galvaniseret
 W Med låg og sigte, ydergevind 2"

 

 

Til beholder gevind H51 H61 H71

Ø udvendig [mm] 140
Best.-nr. 187-010-JA 129-142-JA 137-515-JA

 
Tragt af rustfrit stål

 W Passer til alle dunke med gevind
 W Til doseret påfyldning af små væskemængder
 W Korrosionsfri og modstandsdygtig over for aggressive medier
 W Med overfyldssikring
 W Inkl. låg og flammespærre

 

   

Ø udvendig [mm] 160 200

Version fleksibelt udløb
Materialeudløb HDPE
Best.-nr. 145-549-JA 145-548-JA

Tragt af stål med håndtag og integreret si, som tilbageholder grove urenheder
Påfyldningstragt med si

 W Tragt af stål
 W Med si og aftageligt, fleksibelt udløb (Ø 38 mm) samt håndtag
 W Til doseret påfyldning af små væskemængder
 W Udløb af materiale HDPE
 W Fleksibelt rør af metal, udløb af HDPE
 W Udskiftelig si af messing
 W Høj kant som stænkskærm

 

https://www.denios.dk/products/123346
https://www.denios.dk/products/171745
https://www.denios.dk/products/187010
https://www.denios.dk/products/129142
https://www.denios.dk/products/137515
https://www.denios.dk/products/145549
https://www.denios.dk/products/145548
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Volumen [l] 5

Type uden si, lukkelig Med si Med adapter 2" gevind

Udførelse uden låg med låg
elektrisk 

ledende version, 
med låg

uden låg med låg
elektrisk 

ledende version, 
med låg

uden låg med låg
elektrisk 

ledende version, 
med låg

Dimensioner Ø x H (mm) 580 x 115 605 x 145 580 x 115 605 x 145 580 x 93 605 x 125
Best.-nr. 114-741-JA 114-745-JA 186-546-JA 114-747-JA 114-751-JA 186-547-JA 114-749-JA 114-753-JA 186-548-JA

Volumen [l] 22

Type uden si, lukkelig Med si Med adapter 2" gevind

Udførelse uden låg med låg
elektrisk 

ledende version, 
med låg

uden låg med låg
elektrisk 

ledende version, 
med låg

uden låg med låg
elektrisk 

ledende version, 
med låg

Dimensioner Ø x H (mm) 690 x 200 690 x 230 690 x 190 690 x 200 690 x 230 690 x 190 690 x 230 690 x 190
Best.-nr. 114-877-JA 114-879-JA 157-306-JA 114-878-JA 114-880-JA 157-307-JA 114-881-JA 114-882-JA 157-311-JA

Bestil også

Dykkerør, til alle FALCON tromletragte med adapter

FALCON tromletragte er fremstillet af miljøvenlig polyethylen og dækker hele tromlens overflade. 
Tromletragtene, som fås i rund eller sekskantet version, gør det nemt at hælde væske i 200 liters 
tromler - og så kan dåser eller filtre stilles til afdrypning på den profilerede flade.

 W Dåser eller filtre stilles på den profilerede flade til afdrypning
 W Sømfrit fremstillet, af kemisk bestandig polyethylen (PE)
 W Med udsparing til brug af væskestandsindikator (alle tromletragte uden låg)
 W Fås med eller uden låg
 W Alle tromletragte med låg fås også som elektrisk ledende version

FALCON tromletragte fås med eller uden låg, samt som standard 
eller elektrisk ledende version

FALCON tromletragt 
med ekstra stort 
volumen, fås i 
forskellige udførelser

 W Ideel til påfyldning af 200 liters ståltromler

FALCON tromletragt - rund

 W Til sikker påfyldning under overfladen ved f.eks. 
antændelige væsker

FALCON tromletragt, sekskantet
 W Ideel til 200 liters stål- og plasttromler med spunshul eller låg

Udførelsen med adapter af rustfrit stål 
muliggør en fast forbindelse mellem 
tromlens 2" spunshul og tromletragten. 
Samtidig bruges adapteren som tilslutning 
af dykkerøret.

Best.-nr. 114-755-JA

https://www.denios.dk/products/114741
https://www.denios.dk/products/114745
https://www.denios.dk/products/186546
https://www.denios.dk/products/114747
https://www.denios.dk/products/114751
https://www.denios.dk/products/186547
https://www.denios.dk/products/114749
https://www.denios.dk/products/114753
https://www.denios.dk/products/186548
https://www.denios.dk/products/114877
https://www.denios.dk/products/114879
https://www.denios.dk/products/157306
https://www.denios.dk/products/114878
https://www.denios.dk/products/114880
https://www.denios.dk/products/157307
https://www.denios.dk/products/114881
https://www.denios.dk/products/114882
https://www.denios.dk/products/157311
https://www.denios.dk/products/114755
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Variant Rund

Udvendig mål B x D x H [mm] 690 x 820 x 200
Volumen [l] 30
Best.-nr. 243-312-JA

Tilbehør Best.-nr.

Afløbssi Ø 76, rustfrit stål 242-393-JA
Bakke til FALCON tragt 283-432-JA
Påfyldning under overfladen FALCON tragt 283-435-JA

FALCON tragt

Indhold (l) 20
Diameter udvendig [mm] 704
Højde udvendig (mm) 120
Best.-nr. 283-431-JA

1

2

3
NYHED

Denne nye tragt i FALCON-serien har mange fordele. Mens det forreste område af tragten er beregnet til at tømme 
kander, dunke, flasker eller lignende, bruges det bageste område til afdrypning. Den integrerede opbevaringsflade 
bruges til f.eks. dåser med maling, oliefiltre og andre beholdere, som stadig indeholder rester af en væske.

FALCON tragt

 W Til opsamling af væsker i en 200 liters tromle
 W Dækker over hele tromlens overflade
 W Tragtens skrå flader sørger for, at selv relativt tyktflydende medier løber 
ned

 W Sømfrit fremstillet, af kemisk bestandig polyethylen (PE)
 W Kan udvides med et omfattende tilbehørsprogram: perforeret 
henstillingsflade, grov sigte til beskyttelse mod forurening, påfyldning 
under overfladen for at forhindre farlige dampe osv.

Tragtens kant er udformet som et håndtag, så tragten kan transporteres 
hurtigt og sikkert.

Opbevaringsflade til placering af dunke til afdrypning

FALCON IBC-tragt af 
polyethylen (PE), rund

 W Tragt til gængse IBCer
 W Til sikker opsamling af væsker
 W Udløbsåbning Ø ca. 100 mm
 W Buet bund - væsker løber fuldstændig ud
 W Fremstillet af kemisk bestandig polyethylen (PE)
 W Slagfast og uimodtagelig

Tragte til IBC palletanke er tilgængelige fra alle sider, til nem og hurtig påfyldning.

Rester hældes direkte i den forreste del af tragten.

1

2

3

Tilbehør: 
Henstillingsflade til 
beholdere 

Tilbehør: Slange og 
adapter til påfyldning 
under overfladen

Tilbehør: Si til groft 
snavs

https://www.denios.dk/products/243312
https://www.denios.dk/products/242393
https://www.denios.dk/products/283432
https://www.denios.dk/products/283435
https://www.denios.dk/products/283431
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Variant kantet

Udvendig mål B x D x H [mm] 790 x 730 x 175
Variant ikke elektrisk ledende elektrisk ledende
Volumen [l] 15 15
Best.-nr. 218-986-JA 230-342-JA

Volumen [l] 50

Udvendig mål B x D x H (mm): 1030 x 1240 x 168
Ø udløbsåbning indvendig [mm] 150
Best.-nr. 283-433-JA

Stor tragt, dækker hele overfladen af en 1000 liters IBC palletank.

Med integreret ujævn bund, så rester fra beholdere eller oliefiltre osv. kan 
dryppe af.

Si til grove smudspartikler fås som tilbehør.

Tilbehør Best.-nr.

Låg til FALCON IBC tragt Full Size 283-434-JA
Sæt lås, FALCON IBC-låg, Full Size 283-436-JA
Bakke til IBC-tragt Full Size 283-437-JA
Sæt fastgørelse IBC-tragt Full Size 283-438-JA
Sæt lås, IBC-låg, Full Size 285-970-JA
Påfyldning under overfladen IBC-tragt 285-971-JA
Si til groft snavs 276-220-JA

1

2

3

Disse ekstra store tragte dækker hele overfladen af en IBC palletank à 1000 liter. Dette 
giver dig masser af plads til hurtigt og nemt at opsamle væsker fra forskellige små 
beholdere (spande, dunke, flasker eller filtre) i din IBC palletank.

IBC tragt "Full Size"

 W Placeres på IBC palletanken, vha. tilbehørssæt 283-438 kan tragten 
sættes fast på palletanken

 W Solid konstruktion af kemisk høj bestandig polyethylen
 W Med integreret ujævn bund, så rester fra beholdere eller oliefiltre 
osv. kan dryppe af.

 W Stor optagelseskapacitet til hurtige tømninger
 W Med stort afløb, hvorigennem væskerne løber ned i IBC palletanken
 W Låget (tilbehør) kan enten hænges på IBC palletanken eller på 
tragtens sidevæg (ifm. fastgørelsessæt 283-438-34), når det ikke er 
i brug.

FALCON IBC-tragt af polyethylen (PE), kantet
 W Til sikker opsamling af væsker
 W Fås også som elektrisk ledende version
 W Tragt til gængse IBC palletanke
 W Fremstillet af høj kemiskbestandig polyethylen (PE)
 W Letter påfyldningen af væsker, selv i større mængder
 W Med stor udløbsåbning (Ø ca. 145 mm)
 W Med integreret 2” tilslutning, til f.eks. væskestandsindikator
 W Buet bund - væsker løber fuldstændig ud
 W Afløbsvask med henstillingsflader på siderne til f.eks. IBC-låg, 
lågåbner, handsker m.m.

Tilbehør: Lås med 
monteringsmateriale - 
tragt på IBC palletank

Tilbehør: Monteringssæt 
tragt på IBC palletank

Tilbehør: Lås med 
monteringsmateriale - 
låg på IBC palletank

FALCON tragt "Full Size", låget 
(tilbehør) kan hænges på tragten, 
når det ikke bruges.

2

3

1

https://www.denios.dk/products/218986
https://www.denios.dk/products/230342
https://www.denios.dk/products/283433
https://www.denios.dk/products/283434
https://www.denios.dk/products/283436
https://www.denios.dk/products/283437
https://www.denios.dk/products/283438
https://www.denios.dk/products/285970
https://www.denios.dk/products/285971
https://www.denios.dk/products/276220
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Længde cm fra/til 65-120 70-180 125-250 95-280 115-300 165-450 175-600

Antal stænger 2 4 2 4 3 3 4
Best.-nr. 179-426-JA 250-476-JA 179-428-JA 179-427-JA 179-429-JA 179-430-JA 179-431-JA

Målebæger målebæger Vippebæger PP vippebæger PP Vippebæger V2A Bæger af rustfrit stål Flaskeholder

Indhold ml 600 1000 2000 600 1000 2000 1000 1000 750
Best.-nr. 179-417-JA 179-418-JA 179-419-JA 179-420-JA 179-421-JA 179-422-JA 179-423-JA 179-425-JA 179-424-JA

MiniSampler Profi Sampler

Udførelse/dele der kommer  
i kontakt med mediet PE Aluminium

Tilladt til Ex – zone 0, 1  IIA, IIB, IIC
Best.-nr. 179-407-JA 250-475-JA

Prøveudtagere til væsker

ProfiSampler aluminium

 W Prøveudtagning af f.eks. 
væsker fra tromler, tanke, 
lastbiler, jernbanevogne, skibe, 
vandløb m.m.

 W Flaskegevin GL45
 W Sæt bestående af: 
vakuumpumpe, gasflaske 500 
ml, 5 sugerør PA sort, 220 cm 
lang, elektrisk ledende, tang 
til slangeklipning, messing 
slangevægt, 20 seal-it 
flaskeplomber, jordledning

Målebæger
Variabelt justerbar 
hældningsvinkel op 
til 90°

 W Polypropylen

 W Ved brug af MiniSampler kommer væsken kun i kontakt med 
engangs-sugeslangen og prøveflasken kontamination undgås

MiniSampler PE

 W Til almene prøveudtagelser
 W Komplet med tilbehør i 
kuffert, indhold: 
vakuumpumpe 
10 PE-flasker, 100 ml 
10 m PE-sugeslange  
6 x 8 mm 
1 tang til slangeklipning 
1 slangevægt af rustfrit 
stål V2A 
20 seal-it etiketplomber

Med kant, ideel til pulver, 
granulat, pasta og slam

 W Kan steriliseres
 W V2A (1.4301)

Svinger automatisk ud i vandret 
position

 W Polypropylen
 W Ø 150 mm

Vippebæger PP

Det udskiftelige tilbehør 
(vinkelbægere, vippebægere, 
flaskeholdere, bægere 
af rustfrit stål) fastgøres 
til teleskopstangen vha. 
snaplås.

Teleskopstænger til prøvetagningskop

Til kunststof-, glas- eller metalflasker op til 88 mm Ø, 
hældningsvinklen kan justeres trinløst op til 90°

Flaskeholder

 W Polypropylen/polyamid
 W Med universal hurtig spændebånd

Vippebæger V2A
Svinger automatisk ud i 
vandret position, egnet til 
dybe og trange skakter

 W V2A (1.4301)
 W Ø 130 mm

Bæger af rustfrit stål

 W Velegnet til brug i industrien
 W Til brændbare væsker EX-grupper IIA, IIB, IIC

Længdejusterbare teleskopstænger af aluminium til prøvedybder 
på op til 6 m

 W Snapforbindelse med fjedre af rustfrit stål med stop (stængerne 
glider ikke ud)

 W Stabile stænger af profilstål

 Aktuelle priser på www.denios.dk     

Prøvetagningskop
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https://www.denios.dk/products/179426
https://www.denios.dk/products/250476
https://www.denios.dk/products/179428
https://www.denios.dk/products/179427
https://www.denios.dk/products/179429
https://www.denios.dk/products/179430
https://www.denios.dk/products/179431
https://www.denios.dk/products/179417
https://www.denios.dk/products/179418
https://www.denios.dk/products/179419
https://www.denios.dk/products/179420
https://www.denios.dk/products/179421
https://www.denios.dk/products/179422
https://www.denios.dk/products/179423
https://www.denios.dk/products/179425
https://www.denios.dk/products/179424
https://www.denios.dk/products/179407
https://www.denios.dk/products/250475


Ø udvendig 
[mm]

Ø indvendig 
[mm]

Volumen kammer [ml] Best.-nr. Silobor

90 40 400 179-475-JA

Materiale Totallængde [mm] Dykkedybde [mm]
Antal 

kamre
Volumen kammer 

[ml]
Best.-nr.  

Multitank

Rustfrit stål
550 430 3 14 179-460-JA
850 710 3 17 179-461-JA

1500 1355 5 17 179-462-JA

Materiale Totallængde [mm] Dykkedybde [mm]
Antal  

åbninger
Volumen kammer 

[ml]
Best.-nr. Flerlags 

prøveudtager

Aluminium
550 430 3 70 179-466-JA
850 710 3 130 179-467-JA

1500 1355 5 260 179-468-JA

Rustfrit stål
550 430 3 70 179-469-JA
850 710 3 130 179-470-JA

1500 1355 5 260 179-471-JA

283
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Materiale
Totallængde 

[mm]
Dykkedybde [mm]

Antal 
kamre

Volumen kammer 
[ml]

Best.-nr.  
Uno prøveudtager

Rustfrit stål
550 430 1 17 179-463-JA
850 710 1 17 179-464-JA

1500 1355 1 17 179-465-JA

Farve Variant Størrelse [mm] Best.-nr.

rød påtrykt 95 x 95 179-456-JA
gul påtrykt 95 x 95 250-425-JA
blå påtrykt 95 x 95 250-426-JA
grøn påtrykt 95 x 95 250-427-JA
sort påtrykt 95 x 95 250-428-JA
hvid uden påtryk 95 x 95 179-457-JA

Længde [mm] Dykkedybde [mm] Volumen [ml] Best.-nr. QuickPicker

500 300 75 179-438-JA

Tilbehør Totallængde [mm] Best.-nr.

rengøringsbørste til zone-samler
600 179-473-JA

1000 179-474-JA

Tilbehør Best.-nr.

etiket opruller af rustfrit stål 179-455-JA

Ved prøveudtagning fra sække, kasser og lignende opstår 
der huller, hvorigennem stykgods kan risle ud. Det forhindrer 
Close-it låsesegl.

Close-it kontrol-låsesegl

 W Velegnet til fødevarer og farmaci (klæbestof iht. europæiske 
fødevare-retningslinjer)

 W Stk. pr. pakke = 500 etiketter / rulle

QuickPicker
 W Rustfrit stål V4A (1.4404), Ø 25 mm
 W Aftagelig spids, let at rengøre
 W Inkl. prøveflasker og rengøringsbørste

Af aluminium, til prøver af alle 
siloens lag

Silobor

 W Længde 1500 mm, kan forlænges op til 3500 mm
 W Kant til kohæsive substanser

Uno prøveudtager

 W Udvendig rør rustfrit stål V4A (1.4404), 
kamre af PTFE, 25 mm Ø

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     

Hå
nd

te
rin

g 
af

 o
lie

r o
g 

ke
m

ik
al

ie
r

Til prøver gennem alle lag af prøven. 
Åbent indre rør uden separate kamre, stor 
opsamlingsvolumen.

Flerlags prøveudtager

 W Af aluminium eller rustfrit stål V4A (1.4404), 
25 mm Ø

 W Iht. ISTA-standard til frølængde 10 mm 
(hvede, havre) og 5 mm (hør)

Flere lukkede kamre, til flere 
prøvetagninger i forskellige fastlagte 
dybder

 W Rustfrit stål V4A/PTFE, 25 mm Ø

Multitank

Med et lukket kammer til en prøvetagning 
i en fastlagt dybde

Prøveudtagere til faste medier

https://www.denios.dk/products/179475
https://www.denios.dk/products/179460
https://www.denios.dk/products/179461
https://www.denios.dk/products/179462
https://www.denios.dk/products/179466
https://www.denios.dk/products/179467
https://www.denios.dk/products/179468
https://www.denios.dk/products/179469
https://www.denios.dk/products/179470
https://www.denios.dk/products/179471
https://www.denios.dk/products/179463
https://www.denios.dk/products/179464
https://www.denios.dk/products/179465
https://www.denios.dk/products/179456
https://www.denios.dk/products/250425
https://www.denios.dk/products/250426
https://www.denios.dk/products/250427
https://www.denios.dk/products/250428
https://www.denios.dk/products/179457
https://www.denios.dk/products/179438
https://www.denios.dk/products/179473
https://www.denios.dk/products/179474
https://www.denios.dk/products/179455


I modsætning til mange andre transportopgaver indebærer intern 
transport af farlige stoffer et øget risikopotentiale. For med farlige 
stoffer er der ikke kun tale om fysiske sundhedsrisici som følge af 
manuelle eller tunge løft - eller risikoen for at falde, snuble eller glide. 
Der er også en betydelig risiko for, at de farlige stoffer slipper ud i 
virksomheden eller naturen ved uheld og får ødelæggende virkninger.
I vores FAQ kan du læse om det, du skal vide om intern 
transport af farlige stoffer.

Med vores tjekliste kan du sikre dig, at du har styr på det vigtige før 
og under transport, fx:

 W Hvilke særlige forhold du bør tage i betragtning inden transporten
 W Hvilke adfærdsregler du skal være opmærksom på under 
transporten, så du og dine farlige medier kommer sikkert fra A til B.

Du finder tjeklisten i vores miljøguide. Få miljøguiden ved at 
tilmelde dig vores nyhedsbrev.

Udover hjælpemidler til at flytte dine tromler og palletanke, 
finder du også:

 W Tromlenøgler og tromleåbnere
 W Tragte til tromler til nem og sikker påfyldning
 W Gevindadaptere og andet udstyr til påfyldning

www.denios.dk/knowhow

Sikker intern transport Gør din håndtering en hel del 
nemmere med det rette udstyr

Det skal du vide om transport af 
farlige medier

TJEKLISTE

FAQ

TILBEHØR

www.denios.dk/nyhedsbrev

www.denios.dk/alt-om-transport

www.denios.dk/tromleudstyr

Din guide til tromler

FAQ

Guides

Artikler

FAQs

Interviews

Tjeklister

Videoer

Whitepapers

og meget mere!

DENIOS Knowhow:
Alt, hvad du skal vide om håndtering af farlige medier

www.denios.dk/tromleguide

Når du opbevarer farlige eller grundvandsforurenende væsker og 
medier i tromler, kan en forkert håndtering hurtigt føre til miljø-, 
brand- og sundhedsfarer. Og her er det ikke kun af tromlens indhold, 
der udgør faren, men også håndteringen af tromlerne. For ved manuel 
transport, løft eller fiksering af tønder kan medarbejdere blive udsat 
for kraftige fysiske belastninger. Derfor får du her nyttige tips til 
opbevaring og håndtering af tromler, så du kan undvige en stor del af 
risiciene. Du finder dem i vores FAQ.

DENIOS' sortiment består bl.a. af produkter til dagligdags-opgaver som løft og drejning, blanding, tømning eller transport af tromler. Tromleløftere eller tromle-
vogne muliggør sikker transport. Vi tilbyder også produkter til sikker håndtering og brug af farlige medier samt til opbevaring, transport og aftapning. Tilbehør 
såsom pumper, tappehaner og tragte komplementerer sortimentet.

http://www.denios.dk/knowhow
http://www.denios.dk/nyhedsbrev
http://www.denios.dk/alt-om-transport
http://www.denios.dk/tromleudstyr
http://www.denios.dk/tromleguide


Praktisk sikkerhedslås til fastgørelse 
af en tromle i højeste position1

Hurtigt løft af tromlen vha. løftestang2

Vridningsstabil stålramme med blå 
pulverlakering, Bæreevne: 250 kg3

Nem forsyning af tromlevogne, 
bundvarmere og europaller4

Egnet til 60 - 200 liters stål- og  
120 - 220 liters plasttromler vha. rem5

1

2

3

4

5

Stort udvalg:
- Præcis, sikker, certificeret.
-  Den passende løsning til enhver situation - optimalt forberedt på 

audits og godt beskyttet mod alle farer. 

Garanteret kvalitet vha. topmoderne 
produktionsprocesser

10 års garanti
"Hvis der er et problem, står vi til rådighed."

Fragtfrit leveret:
Ingen skjulte omkostninger
Gennemsigtighed og planlægningssikkerhed ifm. indkøb

Dine fordele som kunde
Intern transport og håndtering



www.denios.dk/shop

Type DT1 / 60 DT 1 / 200 DT 2 DT 3 DT 4 DT 5

Variant med vognstang standard med olietæt kar med vippemekanik af rustfri stål Til tunge tromler
Bæreevne total [kg] 100 350 300 350 350 500
Ø indvendig [mm] 400 610 610 610 610 610
Højde [mm] 135 125 185 145 165 165
Antal hjul 4 4 4 4 4 8
Ø rulle [mm] 60 75 75 75 80 100
Best.-nr. 171-741-JA 148-431-JA 189-637-JA 189-634-JA 189-635-JA 189-636-JA

 Aktuelle priser på www.denios.dk     

1

1

2

2

3 4 5 6

3 5 6

4

Tromlerullevogne

Tromlerullevogne af stål og rustfrit stål DT 1 - DT 5

 W Inkl. trækstang til nem transport
 W Med 4 stabile kroge som sikre holdere for 
tromlen

 W Til 200/220 liters tromler
 W Mekanik med fodpedal til nem tipning 
af tromlen - ideel til f.eks. resttømning 
med en pumpe

 W Stålkonstruktion med robust 
pulverlakering i RAL 5010 (blå)

 W Bæreevne op til 500 kg
 W Stabil stålkonstruktion, pulverlakeret i 
blå (RAL 5010)

 W Højde 80 mm
 W Pulverlakeret i blå (RAL 5010)

 W Til nem transport af 200 liters tromler og 
tromler af rustfrit stål

 W Særligt egnet til bl.a. levnedsmiddel- og 
pharmaindustrien

 W Let og hurtig at rengøre

 W Til transport af 60-/200-/220 liters tromler af stål eller kunststof
 W Praktisk transport af 200 liters stål- eller plasttromler

 W Til 60 liters ståltromler  W Til 200 liters ståltromler og 220 liters 
plasttromler

 W Vipbar tromlerullevogn af stål

Med olietæt opsamlingskar Tromlerullevogn af rustfrit stål Robust tromlerullevogn til tunge 
ståltromler

Tromlerullevogn DT 1 / 200 af stål, 
til 200/220 liters tromler.

Tromlerullevogn DT 1 / 60 af stål,  
til 60 liters tromler, inkl. trækstang.
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Best.-nr. 148-431-JABest.-nr. 171-741-JA Best.-nr. 189-634-JA

https://www.denios.dk/products/171741
https://www.denios.dk/products/148431
https://www.denios.dk/products/189637
https://www.denios.dk/products/189634
https://www.denios.dk/products/189635
https://www.denios.dk/products/189636
https://www.denios.dk/products/148431
https://www.denios.dk/products/171741
https://www.denios.dk/products/189634
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Type DT 6

Variant ikke elektrisk ledende elektrisk ledende
Bæreevne total [kg] 450 450
Ø indvendig [mm] 840 840
Højde [mm] 123 123
Best.-nr. 115-199-JA 127-147-JA

Tromlerullevogne
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Tromlerullevogn DT6 til sikkerhedstromler

 W Justerbar fra Ø 680 til 840 mm
 W Af galvaniseret stål
 W Let at køre med 4 styrehjul

 W Til sikker transport af 200 liters ståltromler, bjærgnings- og 
sikkerhedstromler

Fås også som elektrisk ledende version (ved brug i 
overensstemmelse med bestemmelserne egnet til brug i 
eksplosionsfarlige områder)

https://www.denios.dk/products/115199
https://www.denios.dk/products/127147


standardversion elektrisk ledende version

Type FKR-S2 FKH FKR-S2 FKH

Hjul massiv gummi luft massiv gummi
Bæreevne total [kg] 300
Udvendig mål B x D x H [mm] 730 x 545 x 1600 730 x 520 x 1600 730 x 570 x 1590 650 x 600 x 1415
Best.-nr. pulverlakeret 164-364-JA 164-362-JA 164-355-JA 180-863-JA 180-861-JA
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Tromlevogne 

Tromlevogn FKH

Tromlevogn FKR-S

Tromlevogn FKR-S2, pulverlakeret i RAL 5010, 
med massive gummihjul, 2 støttehjul, 
Best.-nr. 164-364-JA

 W Tromlevogn med gummihjul til sikker transport og påfyldning af 200 liters 
stål- eller plasttromler med låg

 W Til tipning og nem transport af 200 liters tromler

 W Nem tromleoptagelse vha. sikringskrog
 W Kan også bruges som tappestation
 W Store massive gummihjul, ideelle til anvendelse på ujævne gulve

 W Galvaniseret eller med robust pulverlakering i blå (RAL 5010)
 W Nem optagelse af tromlen med rem og sikringskrog
 W Mere sikkerhed vha. to støttehjul
 W Med tromlevognen placeres 200 liters tromler bekvemt på opsamlingskarret (maks. karhøjde 260 mm)
 W Findes med luft- eller gummihjul, hjul-Ø: 350 mm

Tromlevogn FKH, med fodstøtte til sikker 
placering, Best.-nr. 164-355-JA

Kan også anvendes som tappestation.

 Aktuelle priser på www.denios.dk     

https://www.denios.dk/products/164364
https://www.denios.dk/products/164362
https://www.denios.dk/products/164355
https://www.denios.dk/products/180863
https://www.denios.dk/products/180861
https://www.denios.dk/products/164364
https://www.denios.dk/products/164355


standardversion elektrisk ledende version

Type FKZ BK-60 FKZ BK-60

Hjul massiv gummi luft massiv gummi
Bæreevne total [kg] 300 120 300 120
Udvendig mål B x D x H [mm] 730 x 565 x 1580 470 x 530 x 1160 730 x 565 x 1580 695 x 650 x 1415 470 x 530 x 1160
Best.-nr. varmgalvaniseret – 115-243-JA 115-246-JA – – 181-315-JA
Best.-nr. pulverlakeret 164-371-JA 164-368-JA – 164-370-JA 181-268-JA 181-316-JA

For hyppig manuel 
tromletransport - 
ergonomisk tromlevogn 
Secu Comfort:

289
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Bestil også

Sikringskæde til 33 liter 
gasflaske

 W Som transportsikring af 
33 kg gasflasker

Tromlevogne

Tromlevogn FK til stål- eller plasttromler

Dunktipper BK-60

 W Med fodplade og rem til sikker transport og aftapning

 W Til nem transport og sikker tapning af 60 liters dunke i kompakt konstruktion
 W Muliggør sikker transport (ekstra sikringskæde fås som tilbehør)
 W Hjul-Ø: 200 mm

Tromlevogn FKZ, pulverlakeret i RAL 5010, 
hjul med luft, Best.-nr. 164-370-JA

 W Findes med luft- eller gummihjul, hjul-Ø: 350 mm
 W Til transport og aftapning af 60 og 220 liters tromler

Den udklappelige fodstøtte forhindrer, 
at tromlevognen vælter.

Med opsamlingskar (se tilbehør) også egnet som tappestation.

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     

Best.-nr. 133-938-JA

PolySafe type PSW 6.2,  til direkte placering, 
Best.-nr. 107-262-JA

Galvaniseret udførelse, 
massive gummihjul, (uden 
sikringskæde) (luftdæk, se 
tabel)
Best.-nr. 115-243-JA

se side

290

https://www.denios.dk/products/115243
https://www.denios.dk/products/115246
https://www.denios.dk/products/181315
https://www.denios.dk/products/164371
https://www.denios.dk/products/164368
https://www.denios.dk/products/164370
https://www.denios.dk/products/181268
https://www.denios.dk/products/181316
https://www.denios.dk/products/164370
https://www.denios.dk/products/133938
https://www.denios.dk/products/107262
https://www.denios.dk/products/115243
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Type Secu Comfort Secu Plus

Variant standardversion elektrisk ledende version standardversion
Bæreevne total [kg] 350
Farve orange rød orange
Best.-nr. 243-307-JA 250-280-JA 251-170-JA

Den rigtige kombination af 
Secu Comfort + Secu Plus, 
Best.-nr. 257-452-JA

Bestil også

 W Mere ergonomi - bedre end påkrævet! Fås også som elektrisk 
ledende version til Ex-områder!

 Aktuelle priser på www.denios.dk     

Tromlen kan vippes til vandret position.

Sikker aftapning ifm. opsamlingskar 
til smådunke (se tilbehør), maks. 
påfyldningshøjde 350 mm
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2 Tromlevogne

Tromlevogn Secu Comfort

 W Egnet til 60 - 220 liters stål- og plasttromler
 W Nem optagelse og transport af store og tunge tromler - der skal ikke mere end én person til
 W  Den fyldte tromle skal ikke tippes
 W Stabil og holdbar konstruktion af stål og rustfrit stål med pulverlakering af høj kvalitet

Tromlevogn Secu 
Comfort, med massive 
gummihjul, bæreevne 
350 kg

Den gør det nemt at optage tromler op til 220 liter og transportere 
dem over større afstande uden fysiske belastninger.

Til nem vipning af tromlen i vandret 
position - til transport samt opbevaring og 
aftapning

Tromlevipper SECU Plus
Best.-nr. 251-170-JA

 W Opfylder de højeste krav til sikkerhed og ergonomi ved manuel tromletransport

 W Stor galvaniseret platform til sikker 
placering af tromlen med tromlevogn 
Secu Comfort

 W Ergonomisk, nem og hurtig

Ergonomisk tromlevipper 
Secu Plus, med stor 
platform og sikringskæde

Ruller, som gør det lettere at dreje 
tromlerne

Opsamlingskar til smådunke til sikker 
aftapning

Best.-nr. 243-475-JA

Secu Comfort, elektrisk 
ledende version, rød egnet til 
Ex-zone 1, 2 IIA, IIB

 W Til 200 / 220 liters stål- og plasttromler
 W Justerbar løftestang med 3 funktioner: 
vipning / skubbebøjle / standsikkerhed 
ved f.eks. aftapning

 W Af stål med pulverlakering af høj kvalitet
 W 2 styrehjul med bremse (Ø 125 mm) og 
2 faste hjul (Ø 160 mm), massiv gummi, 
kuglelejrede

Best.-nr. 115-213-JA

Secu Plus - den ideelle supplering 
til tromlevogn Secu Comfort

https://www.denios.dk/products/243307
https://www.denios.dk/products/250280
https://www.denios.dk/products/251170
https://www.denios.dk/products/257452
https://www.denios.dk/products/251170
https://www.denios.dk/products/243475
https://www.denios.dk/products/115213


Tromleløftevognen er en kombination af en tromlevogn 
med en tromleløfters egenskaber i ét redskab

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     
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2Transport af tromler og beholdere

Tromleløftevogn til 200 liters ståltromler
 W Til nem løftning, placering og transport af en 200 
liters ståltromle på jævne underlag

 W Bæreevne: 350 kg
 W Et håndtag til styring af alle funktioner
 W Når vognen er sænket, er grebene åbne og optager 
tromlen

 W Klemmen lukkes om tromlen ved løftning
 W Hjul af nylon
 W Pulverlakeret i blå (RAL 5010)

Tromleløftevogn til 200 liters ståltromler, 
bæreevne: 350 kg

Tromleløfter FTH 1

Tromleløfter FTH 1 til 
ståltromler, bæreevne 
200 kg

 W Kombinér tromlevognens funktion med en tromleløfters egenskaber i ét redskab
 W Stabil stålrørskonstruktion, håndtag, kuglelejehjul
 W Udstyret med sikkerhedsgreb der kan reguleres i højden og anvendes til at holde tromlen fast til 
chassiet

 W Ekstra låsesystem til at låse vognen fast til opsamlingskarret under den gasfjederstøttede løfteproces
 W Kan benyttes til kar med en højde på 365 mm
 W 2 store gummihjul med kuglelejer og en diameter på 250 mm

 W Til ubesværet placering af 50 til 200 liters ståltromler på opsamlingskar

2 ekstra kroge muliggør sikker placering af tromlen på 
opsamlingskarret.

Best.-nr. 128-406-JA

Best.-nr. 158-052-JA

https://www.denios.dk/products/128406
https://www.denios.dk/products/158052
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TOP PRODUKT

Tromleløftere

Tromletang FZ 600

Tromleløftekæde med manchet 
FGM

 W Til lodrette løft og transport af 200 liters ståltromler
 W Kan også bruges til tromler der står tæt sammen eller til 
forsyning af sikkerheds- eller bjergningstromler

 W Med robust pulverlakering i blå (RAL 5010)
 W Bæreevne: 350 kg
 W Vægt: 10 kg

Er især beregnet til transport af stående, stabile, åbne eller 
lukkede metaltromler med kant. Manchetten lægges om 
tromlen neden for kanten og fastgøres sikkert til tromlens kant 
med et fastspændingshåndtag. Diameteren kan reguleres med 
en indstillingsskrue.

 W Tromlediameter: 560 - 610 mm
 W Bæreevne: 300 kg
 W Vægt: 10 kg

Til lodrette løft af 200 liters ståltromler, der kan også 
transporteres åbne tromler, da de altid holdes i opret 
position, pulverlakeret i blå (RAL 5010)

Tromletang FZ-S

 W Bæreevne: 350 kg
 W Vægt: 8 kg

 W Ideel når tromlerne står tæt på hinanden

Tromlerne gribes kun på én side, derfor 
kan tromletangen FZ-S også anvendes, 
når tromlerne står tæt på hinanden.

 Aktuelle priser på www.denios.dk     

Best.-nr. 115-256-JA

Best.-nr. 115-197-JA

Best.-nr. 115-266-JA

https://www.denios.dk/products/115256
https://www.denios.dk/products/115197
https://www.denios.dk/products/115266


Best.-nr. 164-398-JA

Det alsidige multitalent!

BESTSELLER
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Tromleløfteklemme FGK - ideel til 
løftning af stående eller liggende 
tromler.

Tromleløftere

Tromleløftekæde FGVTromletang FZ 500-H, 
pulverlakeret

 W Til vandrette løft og transport af 
200 liters ståltromler

 W Udstyret med en låsemekanisme
 W Bæreevne: 350 kg
 W Vægt: 8 kg

 W Til løft og transport af liggende 
60 og 200 liters ståltromler

 W Stabil kædekonstruktion med to 
specielle gribekroge til optagelse 
af tromlen

 W Bæreevne: 300 kg
 W Vægt: 4 kg

Tromleløfteklemmer FGK

 W Til løft og transport af liggende eller stående 
60 og 200 liters ståltromler

 W Stabil kædekonstruktion med specielle 
gribekroge til optagelse af tromlen

 W Kan også bruges til tromler der står tæt 
sammen eller til forsyning af sikkerheds- eller 
bjergningstromler

 W Bæreevne: 500 kg
 W Vægt: 2,2 kg

 W Ideel til løft af en liggende tromle

Ubesværet løft af en 
liggende tromle

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     

Best.-nr. 115-188-JABest.-nr. 164-399-JA

https://www.denios.dk/products/164398
https://www.denios.dk/products/115188
https://www.denios.dk/products/164399


Type FK SK

Egnet til 200 liters ståltromle med låg 200 liters ståltromle med låg og 220 liters plasttromle med låg
Bæreevne total [kg] 350 300
Udvendig mål B x D x H [mm] 710 x 1100 x 160 675 x 1280 x 220
Gaffellommer B x H [mm] 150 x 55 170 x 70
Vægt [kg] 56 47
Best.-nr. 164-394-JA 212-869-JA
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Tromlegribere

 W Fastspændes til gaffeltrucken ved hjælp af vingemøtrikker
 W Med robust pulverlakering i blå (RAL 5010)

Tromlegriber SK, testet og egnet til brug i 
Ex-områder

 W Egnet til 220 liters plasttromler og 200 liters ståltromler

Tromlegriber FK

 W Egnet til 200 liters ståltromler
 W Tromlegriber til montering på gaffeltruck, til transport af 1 tromle
 W Egnet til 220 liters plasttromler og 200 liters ståltromler

 W Med en justerbar og automatisk tromlegriber, som griber tromlen sikkert
 W Sikkerhed også ved forskellige tromlestørrelser
 W Testet og egnet til brug i Ex-områder: IIB T4 zone 1

 W Med automatisk tromlegriber, som håndterer tromlen sikkert

Nemt at justere til den pågældende 
tromletype vha. håndhjul og skala

Plantegning: Tromlegriber FK

Plantegning: Tromlegriber SK

Sikker transport af stål- og plasttromler

Best.-nr. 212-869-JA

Best.-nr. 164-394-JA

https://www.denios.dk/products/164394
https://www.denios.dk/products/212869
https://www.denios.dk/products/212869
https://www.denios.dk/products/164394


Type SH 1 SH 2

Bæreevne total [kg] 350 700
Egnet til 1 x 200 liters ståltromle med låg 2 x 200 liters ståltromler med låg
Udvendig mål B x D x H [mm] 710 x 890 x 975 1050 x 1080 x 975
Gaffellommer B x H [mm] 140 x 55 150 x 55
Vægt [kg] 70 110
Best.-nr. 115-223-JA 115-225-JA
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Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     

Hå
nd

te
rin

g 
af

 o
lie

r o
g 

ke
m

ik
al

ie
r

Tromlegribere

Tromlegribere SH

Tromlerne sikres automatisk ved, at 
griberen skubber til dem og løfter dem 
op under kanten. Griberen forankres fast 
til tromlens kant, når tromlen løftes op. 
Når tromlen stilles på jorden igen, løsnes 
låsningen automatisk.

 W Sikker optagelse af ståltromler
 W Kan justeres i højden
 W Robust, svejset konstruktion af stål
 W Gaffeltruckmodul med robust pulverlakering i blå (RAL 5010)
 W Nem og enkel montage på gaffeltruck
 W Automatisk fiksering ved løftning af tromlen
 W Automatisk åbning af griberen ved placering

Tromlegriber SH 2 til 2 tromler à 200 liter, 
bæreevne: 2 x 350 kg

Tromlegriber SH 1 til 1 tromle à 200 liter, 
bæreevne: 350 kg

 W Praktisk transport af op til 200 liters ståltromler
 W Fast greb i tromlerne - også på ujævne flader
 W Betjening af én person - der er ikke brug for en ekstra person 
til at hjælpe med optagelsen af tromlen

Plantegning: tromlegriber SH 2.Plantegning: tromlegriber SH 1.Set fra siden: tromlegriber SH 1 og SH 2.

Godkendte opsamlingskar til opbevaring 
af farlige medier

se side

10

https://www.denios.dk/products/115223
https://www.denios.dk/products/115225


Type SV SVK

Anvendelse
60 til 220 liters plasttromler og  

60 / 200 liters ståltromler
200 liters ståltromler

Bæreevne total [kg] 300 300
Vægt [kg] 90 70
Gaffellommer B x H [mm] 170 x 70 180 x 65
Afstand gaffellommer [mm] 695 620
Best.-nr. standardversion 115-286-JA 164-393-JA
Best.-nr. Ex-sikret version 147-724-JA –

Ex-version på forespørgsel

 W Egnet til tromler med en diameter på mellem  380 og 600 mm
 W Fås også i en Ex-sikret version iht. Atex

www.denios.dk/shop

 W Ex II 2G Ex h IIB T4 Gb

 W Ex II 2G Ex h IIB T4 Gb

Betjening ved hjælp af kæden 
fra førersæde.

Tromlevender SVK 
med kæde

Tromlevender og griber - til montering på gaffeltruck

Tromlevenderen SV med håndtag

Plantegning: Tromlevender SV

 W Kæden muliggør tømning af tromlen fra 
en vilkårlig højde og let betjening fra 
førersædet

 W Montering til gaffeltrucken ved hjælp af 
vingemøtrikker

 W Robust, svejset konstruktion af stål
 W Med robust pulverlakering i blå (RAL 5010)
 W Drejeradius: > 360°

 W Tromlevenderen er et ekstra apparat til montering på gaffeltrucks, som 
kan anvendes til at løfte, vende, tømme og transportere tromler. Nem 
enmandsbetjent maskine.

 W Til 60 til 220 liters plasttromler samt 60 til 200 liters ståltromler
 W Snekkedrev med letgående håndhjul
 W Drejelig lejret prismekæbe med bælte på forsiden
 W Sikkerhedskæde til fastgørelse på gaffeltruck
 W Drejeradius: 180°

 Aktuelle priser på www.denios.dk     
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Best.-nr. 164-393-JA

https://www.denios.dk/products/115286
https://www.denios.dk/products/164393
https://www.denios.dk/products/147724
https://www.denios.dk/products/164393


Type RLN

Anvendelse 200 liters ståltromle, stående eller liggende

Bæreevne total [kg] 300
Vægt [kg] 75
Gaffellommer B x H [mm] 170 x 70
Afstand gaffellommer [mm] 665
Best.-nr. 115-289-JA

Tromleløftere

Tromlegriberen RLN

 W Kompakt konstrueret holder til tromler
 W Automatisk fastlåsning
 W Tromlerne kan placeres tæt ved siden af hinanden i reolen
 W Gaflen tager fat i tromlen, mens den står op, og ved at sænke gaflen ned vippes tromlen 
ned i vandret stilling

 W Tromlerne anbringes helt uden ekstra manuelt arbejde

Tromlegriber RLN til 
1 tromle à 200 liter

 W Til stående og liggende 200 liters ståltromler
 W Testet og egnet til brug i Ex-områder: IIB T4 zone 1

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     

Plantegning: tromlegriber RLN.
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Best.-nr. 115-289-JA

https://www.denios.dk/products/115289
https://www.denios.dk/products/115289
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Egnet til 60 til 200 liters ståltromler, 120 til 220 plasttromler

Løftehøjde maks. [mm]* 200

Bæreevne total [kg] 250
Udvendig mål B x D x H [mm] 909 x 830 x 1782
Understellets indvendig bredde [mm] 830
Best.-nr. 268-895-JA

*Målt på underkanten af en 200 liters ståltromle (den maks. løftehøjde kan være afvigende for andre tromletyper)

Hå
nd

te
rin

g 
af

 o
lie

r o
g 

ke
m

ik
al

ie
r

Tromleløfter Servo Eco

Servo Eco - den effektive tromleløfter til 
europaller

Servo Eco - den enkle tromleløfter til paller, 
bundvarmere eller tromlevogne

Egnet til 200 liters ståltromler

 W Til ubesværet placering på f.eks. europaller og DENIOS opsamlingskar
 W Kan også køres ind over en europalle, så der også kan optages en 
tromle, der står på pallens bagerste halvdel

 W Griber fast om tromlen med en speciel låsemekanik
 W Tromlen hæves til den ønskede højde vha. et håndtag
 W Bæreevne: 250 kg

 W Egnet til 60 - 200 liters stål- og 120 - 220 liters plasttromler vha. rem
 W Hurtigt løft af tromlen vha. løftestang
 W Nem forsyning af tromlevogne, bundvarmere og europaller
 W Praktisk sikkerhedslås til fastgørelse af en tromle i højeste position
 W Vridningsstabil stålramme med blå pulverlakering
 W Bæreevne: 250 kg

 Aktuelle priser på www.denios.dk     

Til hurtig forsyning af 
tromlevogne, bundvarmere 
eller paller.

Best.-nr. 227-162-JA

https://www.denios.dk/products/268895
https://www.denios.dk/products/227162
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Egnet til 200 liters ståltromler 200 liters ståltromle, 220 liters plasttromler

Løftehøjde maks. [mm]* 485 500

Bæreevne total [kg] 350 300
Udvendig mål B x D x H [mm] 1120 x 900 x 1260 1120 x 900 x 1260
Best.-nr. 227-161-JA 201-867-JA

*Målt på underkanten af en 200 liters ståltromle (den maks. løftehøjde kan være afvigende for andre tromletyper)
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Tromleløfter Servo Eco

Servo Eco med V-formet understel
Til at køre ind over europaller, således at man også kan nå en tromle, der står bagerst på pallen

 W Nem og sikker forsyning af f.eks. europaller og DENIOS’ opsamlingskar
 W Ved løftning lukker klemmen automatisk 
 W Smidig og pladsbesparende - 2 styrehjul (med bremse) for nem håndtering
 W Nem løftning af tromlen vha. fodpumpe, aflæsning vha. separat fodpedal
 W Fas i 2 versioner: 
- til 200 liters ståltromler 
- til 200 liters ståltromler og 200 liters plasttromler 

Til at køre over europaller, således 
at man også kan nå en tromle, der 
står bagved på pallen.

Håndhjul med skala for 
nøjagtig tilpasning af 
griberen til den respektive 
tromletype.

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     

Best.-nr. 201-867-JA

Best.-nr. 227-161-JA

https://www.denios.dk/products/227161
https://www.denios.dk/products/201867
https://www.denios.dk/products/201867
https://www.denios.dk/products/227161
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Tromleløfter Servo

Tromleløfter Serve med justerbart understel

 W Alsidig anvendelighed, f.eks. ideel til placering på DENIOS‘ 
opsamlingskar eller indsættelse i reoler

 W Usædvanligt stort løfteinterval
 W Indstilleligt chassis (700 og 1390 mm indkøringsbredde)

Stort løfteinterval 
(op til ca. 1060 mm, 
tromlens underkant)

Mål chassis smal / bred.

Nem håndtering af tromler, selv på små arealer.

 Aktuelle priser på www.denios.dk     

 W Egnet til 200 liters ståltromler
 W Speciel, selvlukkende gribeanordning
 W Dimensioner der passer til alle standardmæssige industridøre
 W 4 store styrehjul (2 med bremser) til præcis rangering og nem 
transport over større afstande

 W Med robust pulverlakering i blå (RAL 5010)
 W Bæreevne: 350 kg

Best.-nr. 227-164-JA

Du kan finde alle produkter fra 
kategorien tromleløftere her:

www.denios.dk/kat/12828

https://www.denios.dk/products/227164


INNOVATION
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 W Med ekstra sikringsklemme - både 200 / 220 liters stål- og 
plasttromler gribes og holdes sikkert

Egnet til 200 liters ståltromler
200 liters ståltromle, 220 liters 

plasttromler

Løftehøjde maks. [mm]* 1270

Bæreevne total [kg] 350
Udvendig mål B x D x H [mm] 1105 x 1335 x 1960
Understellets indvendig bredde [mm] 940
Frihøjde [mm] 150
Best.-nr. 227-163-JA 236-464-JA

*Målt på underkanten af en 200 liters ståltromle (den maks. løftehøjde kan være afvigende for andre tromletyper)

Til stål- og plasttromler
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Tromleløfter Servo

Tromleløfter Servo med tromlevender 180°

 W Sikkerhedsstang med enhåndsbetjening og 3-dobbeltfunktion  
(hæve/sænke/køre)

 W Præcise løft er også mulige med pedal
 W Optimal beskyttelse af brugeren vha. forlænget håndsving og 
beskyttelsesgitter

 W Nem at flytte vha. 2 faste og 2 styrehjul (med bremse og 
fodbeskyttelse)

 W Robust pulverlakering i blå (RAL 5010)
 W Med robust pulverlakering i blå (RAL 5010)

Løftning, drejning og tømning af 200 liters stål- og 220 liters plasttromler

Sikringskrogen under tromlen beskytter og holder ståltromlen

Til ståltromler

Detalje: sikkerhedsvognstangSet fra siden: Tromleløfter med 
tromlevender 180°

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     

Sikringsklemme til plasttromler, 
med justerbar spændelukning

https://www.denios.dk/products/227163
https://www.denios.dk/products/236464
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Tromleløfter Servo

 

Smalt understel - til at køre ind i udsparingere på 
europaller eller diverse DENIOS-opsamlingskar

Bredt understel - til at køre uden om europaller eller 
opsamlingskar

Praktisk fodpumpe 
til ergonomisk løft af 
tromlen

Tromleløfter Servo med tromlegriber og tromlevender 360°

Tromleløftere af serien Servo byder på egnede løsninger til mange anvendelser:
Ud over tromleløfteren Servo med justerbart understel og de to tromleløftere Servo med tromlegriber 180° på de forrige sider, finder du på den følgende 
side yderligere 3 forskellige understel kombineret med 3 praktiske og stabile tromlegribere - til løft, transport eller drejning af stål- eller plasttromler.

Understellene kan deles op som følger:
- Smalt understel med en højde på 1605 mm
- Bredt understel med en højde på 1605 mm
- Bredt understel med en højde på 2135 mm

 W Bekvemt løft vha. fodhydraulik
 W Komfortabel sænkning via separat fodpedal
 W Nem at flytte vha. 2 faste og 2 drejelige hjul (med 
bremse)

Vridningsstabil stålramme med blå pulverlakering

 Aktuelle priser på www.denios.dk     



Understel smal bred bred

Løftehøjde maks. [mm]* 750 750 1400

Løftehøjde min. [mm] 120 – –
Understellets indvendig 
bredde [mm] 278 974 974

Højde [mm] 1605 1605 2135
Best.-nr. 181-088-JA 181-090-JA 115-293-JA

*Målt på underkanten af en 200 liters ståltromle (den maks. løftehøjde kan være afvigende for andre tromletyper)

Understel smal bred bred

Løftehøjde maks. [mm]* 520 520 1170

Løftehøjde min. [mm] 120 – –
Understellets indvendig 
bredde [mm] 278 974 974

Højde udvendig [mm] 1605 1605 2135
Best.-nr. 214-474-JA 214-475-JA 214-476-JA

*Målt på underkanten af en 200 liters ståltromle (den maks. løftehøjde kan være afvigende for andre tromletyper)

Understel smal bred bred

Løftehøjde maks. [mm]* 740 740 1390

Løftehøjde min. [mm] 120 – –
Understellets indvendig 
bredde [mm] 278 974 974

Højde [mm] 1605 1605 2135
Best.-nr. 181-092-JA 115-218-JA 181-098-JA

*Målt på underkanten af en 200 liters ståltromle (den maks. løftehøjde kan være afvigende for andre tromletyper)
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Tromleløfter Servo

Tromleløfter Servo med tromlegriber

 W Bæreevne: 300 kg

Speciel gribeanordning til 60 liters og 200 liters ståltromler

Justerbar tromlegriber, selvlukkende, til alle 200/220 liters stål- og 
plasttromler

Tromleløfter Servo med tromlegriber

 W Bæreevne: 300 kg

Gribesystem med drejelige lejrede prismekæber - ideel til 60 op til 220 liters 
plasttromler samt 60 og 200 liters ståltromler

Tromleløfter Servo med tromlevender 360°

 W Selvlåsende drev med håndhjul
 W Bæreevne: 300 kg

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     

https://www.denios.dk/products/181088
https://www.denios.dk/products/181090
https://www.denios.dk/products/115293
https://www.denios.dk/products/214474
https://www.denios.dk/products/214475
https://www.denios.dk/products/214476
https://www.denios.dk/products/181092
https://www.denios.dk/products/115218
https://www.denios.dk/products/181098


Understel smal bred spredt

Totalhøjde [mm] 1635 2135 1635 2135 1755 2255

Løftehøjde maks. [mm]* 905 1405 905 1405 905 1405

Løftehøjde min. [mm] 120 120 – – – –
Anvendelse løftning/transport af ståltromler
Bæreevne total [kg] 300
Udvendig mål B x D [mm] 1216 x 1233 1132 x 1290
Best.-nr. 236-561-JA 236-562-JA 236-559-JA 236-560-JA 236-563-JA 236-564-JA

*Løftehøjde min./maks. målt fra gulvet hhv. europalle til underkanten af en 200 liters ståltromle. kan være afvigende for andre tromletyper
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Ex-beskyttede tromleløftere

Tromleløfter Secu Ex med tromlegriber, 
lav version med smalt understel

Funktion og sikkerhed på det højeste niveau

Versioner:
Tromleløfteren Secu Ex fås med 3 forskellige typer tromlegribere, til løft, 
transport og drejning af stål- og plasttromler. Vælg den tromlegriber, der passer 
til dine behov sammen med én af de 3 understels-varianter: smalt, bredt eller 
V-formet understel (beskrivelser finder du på de næste sider).

Tromleløfter Secu Ex

Opbevaring og håndtering af tromler i Ex-zoner kræver egnede hjælpemidler. 
Med ekspertise fra ingeniører og sikkerhedseksperter har DENIOS udviklet den 
nye tromleløfter Secu Ex til Ex-områder.

Det betyder maksimal brugerbeskyttelse i sensible arbejdsområder og ATEX-
konformitet som standard.

Tromleløfteren Secu Ex' design og funktion passer perfekt sammen, og det 
gavner især håndteringen. Secu Ex er let at vedligeholde.

Udklappelig fodpedal og 
fodbeskyttelse for optimal 
sikkerhed

Gribehoved med integreret 
potentialeudligning - Ex-
beskyttelse helt ned i 
detaljerne

 Aktuelle priser på www.denios.dk     

Alle understel-varianter fås i en lav og en høj version (detaljer se tabel) - lav version: f.eks. til forsyning af paller og DENIOS’ 
opsamlingskar - høj version: f.eks. til forsyning af DENIOS’ opsamlingskar eller indsætning i pallereoler

Tromlen gribes automatisk på den øvre kant og holdes fast

Tromleløfter Secu Ex med tromlegriber

 W Til løft og transport af 200 liters ståltromler
 W Tromlen gribes automatisk på den øvre kant og holdes fast
 W Nemt løft af tromlen vha. fodpumpe, nøjagtig aflæsning vha. fodpedal
 W Løftehøjde op til 1405 mm
 W Tromlegriber (M) med selvlukkende gribemekanisme
 W Tromleløfter, specielt udviklet til Ex-områder
 W Funktion og sikkerhed på højeste niveau

Best.-nr. 236-561-JA 

https://www.denios.dk/products/236561
https://www.denios.dk/products/236562
https://www.denios.dk/products/236559
https://www.denios.dk/products/236560
https://www.denios.dk/products/236563
https://www.denios.dk/products/236564
https://www.denios.dk/products/236561
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Den automatisk lukkende tromlegriber kan hurtigt justeres - til 
sikker håndtering af forskellige tromlestørrelser

 W Til løft og transport af 200/220 liters stål- og plasttromler
 W Den automatisk lukkende tromlegriber kan hurtigt justeres - til sikker 
håndtering af forskellige tromlestørrelser

 W Nemt løft af tromlen vha. fodpumpe, nøjagtig aflæsning vha. fodpedal
 W Løftehøjde op til 1320 mm
 W Tromlegriberen tilpasses vha. håndhjul med skala og blokering bekvemt 
til tromlens diameter

 W Tromleløfter, specielt udviklet til Ex-områder
 W Funktion og sikkerhed på højeste niveau
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Ex-beskyttede tromleløftere

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     

Tromleløfter Secu Ex med tromlegriber 

Udklappelig fodpedal og 
fodbeskyttelse for optimal sikkerhed

Tromleløfteren Secu Ex med tromlegriber fås med smalt eller bredt understel og i en høj eller lav version.

Gribesystem med prismekæber og spænderem - til sikker håndtering af 
tromler i forskellige størrelser

Tromleløfter Secu Ex med tromlevender

 W Til løft, transport og drejning af 60 til 220 liters plasttromler samt 60 til 
200 liters ståltromler

 W Drejeradius: > 360°
 W Gribesystem med prismekæber og spænderem - til sikker håndtering af 
tromler i forskellige størrelser

 W Til løft, drejning, blanding og doseret tømning
 W Letløbende håndhjul muliggør eksakt positionering af tromlen ved drejning
 W Nemt løft af tromlen vha. fodpumpe, nøjagtig aflæsning vha. fodpedal
 W Nem at transportere vha. 2 drejelige og 2 faste hjul (styrehjul med 
bremser)

 W Løftehøjde op til 1430 mm
 W Funktion og sikkerhed på højeste niveau
 W Tromleløfter, specielt udviklet til Ex-områder

Understel smal bred

Totalhøjde [mm] 1635 2135 1635 2135

Løftehøjde maks. [mm]* 930 1430 930 1430

Løftehøjde min. [mm] 120 120 – –
Anvendelse løftning/drejning/transport af stål-/plasttromler
Bæreevne total [kg] 300
Udvendig mål B x D [mm] 1216 x 1233
Best.-nr. 236-573-JA 236-574-JA 236-571-JA 236-572-JA

*Løftehøjde min./maks. målt fra gulvet hhv. europalle til underkanten af en 200 liters ståltromle. kan være afvigende for andre tromletyper

Tromleløfter Secu Ex 
med tromlegriber

Understel smal bred spredt

Totalhøjde [mm] 1635 2135 1635 2135 1755 2255

Løftehøjde maks. [mm]* 700 1200 700 1200 820 1320

Løftehøjde min. [mm] 120 120 – – – –
Anvendelse løftning/transport af stål-/plasttromler
Bæreevne total [kg] 300
Udvendig mål B x D [mm] 1216 x 1233 1132 x 1290
Best.-nr. 236-567-JA 236-568-JA 236-565-JA 236-566-JA 236-569-JA 236-570-JA

*Løftehøjde min./maks. målt fra gulvet hhv. europalle til underkanten af en 200 liters ståltromle. kan være afvigende for andre tromletyper

Tromleløfter Secu Ex - 
med tromlevender 360° 
til stål- og plasttromler

https://www.denios.dk/products/236573
https://www.denios.dk/products/236574
https://www.denios.dk/products/236571
https://www.denios.dk/products/236572
https://www.denios.dk/products/236567
https://www.denios.dk/products/236568
https://www.denios.dk/products/236565
https://www.denios.dk/products/236566
https://www.denios.dk/products/236569
https://www.denios.dk/products/236570


2 Elektrohydraulisk tromleløfter
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Variant Rækkevidde af tromleoptagelse: 130 mm Rækkevidde af tromleoptagelse : 260 mm

Egnet til 60 til 200 liters ståltromler 60 til 200 liters ståltromler
Løftehøjde maks. [mm]* 1300 1300
Bæreevne total [kg] 350 300
Udvendig mål B x D x H [mm] 678 x 1510 x 1970 678 x 1640 x 1970
Best.-nr. 280-739-JA 280-740-JA
Tilbehør

Adapter til skift til den anden version (adapterplader kan ikke kombineres)
Forøgelse af rækkevidden til 260 mm

Reducering af bæreevnen til 300 kg
Forøgelse af bæreevnen til 350 kg

Reducering af rækkevidden til 130 mm
Best.-nr. 280-742-JA 280-741-JA

*Målt på underkanten af en 200 liters ståltromle (den maks. løftehøjde kan være afvigende for andre tromletyper)

Tromlen er altid synlig - takket være det smalle chassis

Multifunktionel styring - hæv, sænk og fortsæt med ét tryk på en knap

Det er ikke længere nødvendigt at køre under eller udenom - takket være 
modvægten

Ståltromlen bliver automatisk grebet og holdt sikkert fast ved den øverste del 
af tromlen

Hå
nd

te
rin

g 
af

 o
lie

r o
g 

ke
m

ik
al

ie
r

 Aktuelle priser på www.denios.dk     

Elektrohydraulisk tromleløfter med modvægt og tromlegriber
 W Elektrohydraulisk tromleløfter til komfortabel håndtering af tromler
 W Elektrohydraulikken understøtter både præcise løft samt sikker 
transport - energibesparende, ergonomisk og effektiv

 W Tromleløfter med selvlukkende gribeanordning - ståltromlen gribes 
automatisk og holdes sikkert på den øverste kant

 W Til 60 - 200 liters ståltromler
 W Med li-ion-akkumulator teknologi af høj kvalitet 

 W Tromleløfteren fås i følgende versioner: 
-  130 mm rækkevidde (til forsyning af opsamlingskar)  
 med en bæreevne på 350 kg 
-  260 mm rækkevide (til forsyning af skabe)  
 med en bæreevne på 300 kg

 W Vha. adapteren (tilbehør) kan tromleløfterne ombygges til den anden 
version

 W Løftehøjde op til 1300 mm
 W Spiralformet opladningskabel uden strømforsyning
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https://www.denios.dk/products/280739
https://www.denios.dk/products/280740
https://www.denios.dk/products/280742
https://www.denios.dk/products/280741
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Type WH-P universal

Materiale Kunststof
Ø gasflaske, maks. [mm] 320
Farve blå
Best.-nr. til 1 gasflaske 240-854-JA
Best.-nr. til 2 gasflasker 241-360-JA
Best.-nr. til 3 gasflasker 241-361-JA

Type GFS GFS

Ø gasflaske, maks. 
[mm] 230 230

Lagerkapacitet gasflas-
ker à 50 liter 1 2

Udvendig mål 
B x D x H [mm] 275 x 360 x 1005 560 x 410 x 1005

Bæreevne total [kg] 75 150
Best.-nr. 115-875-JA 115-873-JA

Type WH 140-S WH 230-S WH 320-S

Ø gasflaske, maks. [mm] 140 230 320
Materiale Stål Stål Stål
Overflade galvaniseret galvaniseret galvaniseret
Best.-nr. til 1 gasflaske 136-479-JA 136-482-JA 136-485-JA
Best.-nr. til 2 gasflasker 136-480-JA 115-878-JA 136-486-JA
Best.-nr. til 3 gasflasker 136-481-JA 136-484-JA –

Hå
nd

te
rin

g 
af

 o
lie

r o
g 

ke
m

ik
al

ie
r

Gasflaske-vægholdere

Vægbeslag WH-P, af galvaniseret stål
 W Stabil konstruktion
 W Af galvaniseret stål
 W Med kæder til sikring af flaskerne

 W Vægholder op til 3 gasflasker
 W Til gasflasker på 140, 230 og 320 mm 
diameter

Vægholder WH-P universal, af kunststof
 W Stabil konstruktion
 W Af miljøvenlig polyethylen (PE)
 W Til gasflasker med en diameter fra 140 til 320 mm
 W Spændebånd til sikring af gasflasken
 W Integrerede forbindelseselementer til nem opstilling af flere 
gasflasker på væggen

 W Til vægmontering (inkl. monteringsmateriale)

Gasflaskestativ GFS
 W Gasflaskestativ til 2 flasker på maks.  
230 mm diameter

 W Pulverlakeret, blå (RAL 5010)
 W Forberedt til vægmontering
 W Med sikkerhedskæde
 W Til sikker stand af 
gasflasker

 W Flere stativer kan skrues 
sammen til én enhed

Til 1 gasflaske Til 2 gasflasker Til 3 gasflasker

Vægholder WH-P universal, til 1 gasflaske, 
kan udvides individuelt

Vægholder WH 140-S op til  
3 gasflasker på maks. 140 mm 
diameter

Vægholder WH 230-S op til  
3 gasflasker på maks. 230 mm 
diameter

Vægholder WH 320-S op til  
2 gasflasker på maks. 320 mm 
diameter

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     

https://www.denios.dk/products/240854
https://www.denios.dk/products/241360
https://www.denios.dk/products/241361
https://www.denios.dk/products/115875
https://www.denios.dk/products/115873
https://www.denios.dk/products/136479
https://www.denios.dk/products/136482
https://www.denios.dk/products/136485
https://www.denios.dk/products/136480
https://www.denios.dk/products/115878
https://www.denios.dk/products/136486
https://www.denios.dk/products/136481
https://www.denios.dk/products/136484


Type GFT-S 4 GFT-S 8

Ø gasflaske, maks. [mm] 230 230
Lagerkapacitet gasflasker à 50 liter 4 8
Udvendig mål B x D x H [mm] 860 x 650 x 1110 860 x 1200 x 1100
Gaffellommer B x H [mm] 165 x 65 160 x 78
Afstand gaffellommer [mm] 520 520
Bæreevne total [kg] 400 640
Best.-nr. 119-227-JA 119-228-JA
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www.denios.dk/shop Aktuelle priser på www.denios.dk     
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Gasflasketransport

Gasflasketransportstativ
 W Til opbevaring og sikker transport af gasflasker
 W Stabil rammekonstruktion af galvaniseret stål
 W 2 krankroge til krantransport

 W Drejelig beskyttelsesbøjle forhindrer flaskerne i at falde ud
 W Praktiske kroge i siderne til svejsetilbehør, svejseskærme m. v.

Gasflasketransportstativ GFT-S 4 til 4 flasker, 
dimensioner B x D x H (mm): 860 x 600 x 1100

Gasflasketransportstativ GFT-S 8 til 8 
flasker

Varmekapper til gasflasker, 
også Ex-sikret se side

264

https://www.denios.dk/products/119227
https://www.denios.dk/products/119228
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Type GFP-50

Ø gasflaske, maks. [mm] 230
Lagerkapacitet gasflasker 12
Variant kan løftes med kran
Udvendig mål B x D x H [mm] 1030 x 805 x 1210
Bæreevne total [kg] 960
Best.-nr. 115-872-JA

Til sikker håndtering af gasflasker

Gasflaskevogn KM Ergo

 W Lakeret, ergonomisk gasflaskevogn
 W Nem skiftning af gasflasker, skåner ryggen
 W Nem håndtering
 W Til 1 gasflaske à 50 liter (maks. Ø 235 mm)
 W Med rem, flaskeholder og sikkerhedskæde
 W Lufthjul (Ø 260 mm)

Type KM Ergo

Ø gasflaske, maks. [mm] 235
Lagerkapacitet gasflasker 1
Udvendig mål B x D x H [mm] 600 x 500 x 1200
Bæreevne total [kg] 80
Diameter hjul [mm] 260
Best.-nr. 255-319-JA

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     
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Gasflasketransport

Mobile gasflaskepaller
 W Palle til opbevaring af tomme og fyldte gasflasker
 W Stabil, galvaniseret stålkonstruktion
 W Kan transporteres med gaffeltruck eller palleløfter
 W Sikker transport af gasflasker af forskellige størrelser

Gasflaskepalle GFP-50 til 12 gasflasker, Ø 230 mm, 
til transport med kran, med bøjle

Gasflaskevogn KM Ergo til 1 flaske (maks. Ø 235 mm)
Best.-nr. 255-319-JA

https://www.denios.dk/products/115872
https://www.denios.dk/products/255319
https://www.denios.dk/products/255319


Alle virksomheder, der bruger, behandler eller opbevarer farlige 
medier og væsker, bør have en beredskabsplan til oprydning af 
spild og lækager. For selvom alle uheld er forskellige, er der nogle 
vigtige aspekter, som du bør overveje i alle tilfælde. DENIOS' 10-trins 
beredskabsplan guider dig sikkert og systematisk gennem din 
lækagehåndtering.

www.denios.dk/knowhow

3 af vores eksperts bedste lækage-tips

Sådan håndterer du en lækage i 10 trin

VIDEO

ARTIKEL

www.denios.dk/laekagetips

www.denios.dk/laekageplan

Det er ofte de små ting, der gør forskellen. Se de simple 
instruktionsvideoer, hvor vores ekspert i farlige medier Tobias 
Authmann afslører tre af sine smarteste tricks til en nem og sikker 
lækagehåndtering.

Dine fordele:

Universal?
Olie?
Kemikalie?

Med vores guide finder du hurtigt de absorbenter, som passer 
til dine væsker og anvendelser.

Find de rette DENSORB® absorbenter 
til dine behov

Advanced Capillarity Technology

DU SKAL IKKE LEDE,  DU SKAL FINDE!

GUIDE

Guides

Posters

FAQs

Interviews

Tjeklister

Videoer

Whitepapers

og meget mere!

DENIOS Knowhow
Alt, hvad du skal vide om DENSORB absorbenter.

www.denios.dk/absorbent-finder

www.denios.dk/advanced-capillarity- 
technology

Der findes tre typer arbsorbenter: Universal, Olie og Special. Det er vigtigt altid at have nok absorbenter på lager, så man altid har de rette og nok absorbenter 
lige ved hånden i tilfælde af en lækage. DENIOS har et stort sortiment af absorbenter såsom måtter, granulater eller spildkits.

Absorberer op til 16 gange sin egen vægt

Kosteffektiv - særligt ved langvarig brug

Højeste kvalitet

Drypper og spilder ikke

Prøv dem selv!

http://www.denios.dk/knowhow
http://www.denios.dk/laekagetips
http://www.denios.dk/laekageplan
http://www.denios.dk/absorbent-finder
http://www.denios.dk/advanced-capillarity-technology


Best.-nr. 132-399-JABest.-nr. 157-222-JA

Format Rulle Måtte Slange Pude Varioform Tromleoplag

Egenskab
Forskellige bredder, 
perforeret i midten og 
på tværs

Tilpassede størrelser, 
delvist perforeret i 
midten

Høj optagelseskapacitet, 
nem at forme

Høj optagelses-
kapacitet, fleksibel

Universel anvendelse 
som rulle, måtte, slange 
eller klude

Tilpasset til 200 liters
tromler

Område

Tildækning af gulve eller 
større arealer, ved højt 
forbrug m.m.

Eftersyn, rengøring, 
reparation, lækager, ved 
arbejdsborde m.m.

Til etablering af dæm-
ninger ifm. lækager eller 
defekte maskiner og 
anlæg m.m.

Aftapning, lækager på 
rør eller flanger m.m.

Værkstedsudstyr, ser-
vicebiler, laboratorier 
m.m.

Ved brug af pumper eller 
tragte på en stående 
tromle

UNIVERSAL

sugestærk 
bindefleece

glat fnugfri 
overflade

sugestærk 
bindefleece

glat fnugfri 
overflade

glat fnugfri 
overflade

sugestærk 
bindefleece

glat fnugfri 
overflade

glat fnugfri 
overflade

sugestærk 
bindefleece

Best.-nr. 132-399-JABest.-nr. 157-222-JA

Hydrofil - absorberer næsten alle væsker såsom 
olie, køle-, smøremidler, opløsningsmidler, 
frostvæsker, olie-vand-emulsioner og andre 
vandholdige væsker samt ikke aggressive syrer 
og baser.
Område: produktion, værksted, lager m.m.

Hydrofob - olie opsuges, mens vand afvises. Til 
olie, benzin, diesel, opløsningsmidler, petroleum 
og alle andre kulbrinte baserede væsker.
Område: udendørs lager, lastrum, vandløb m.m.

Anvendes til syrer, baser, aggressive og ukendte 
væsker. Den gule farve advarer om fare og gør 
det nemt at se, om væsken bliver absorberet.
Område: laboratorier, opbevaring og håndtering 
af aggressive kemikalier m.m.

Den bedste mulighed for at afprøve vores 
absorberende måtters fremragende 
produktegenskaber! Bestil DENIOS’ gratis 
prøvesæt med absorberende måtter.

DENSORB prøvesæt UNIVERSAL

Prøv de forskellige absorbenter i 
vores starter-sæt.

OLIE SPECIAL

DENSORB absorbenter består af mange lag!

Prøv DENSORB
DENSORB startsæt UNIVERSAL

 W Til engangsbrug ved lækager
 W Åben fiberstruktur med høj 
sugeevne til hurtig optagelse af 
spildte væsker

 W Ved høje krav til holdbarhed og 
effektivitet

 W Det robuste lag på oversiden 
sikrer en høj slidstyrke

 W Til langvarig brug
 W Ideel til produktion, laboratorie 
og andre snavsfølsomme 
områder

 W Beskyttelseslag med høj 
slidstyrke gør det muligt at gå og 
køre på dem

 W Optimalt pris-ydelses-forhold

 W Opfylder de højeste krav til 
renhed og holdbarhed

 W Fnugfri og velegnet til sensible 
overflader

 W Beskyttelseslag med høj 
slidstyrke gør det muligt at gå og 
køre på dem

https://www.denios.dk/products/132399
https://www.denios.dk/products/157222


DENSORB® spildkits 
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Indhold: 
40 måtter 50 x 40 cm 
3 slanger 120 x 7,5 cm 
2 x 400 g kemikalie- og syrebinder  
Multi-Sorb 
1 par beskyttelsesbriller V-Maxx 
1 par kemikalie beskyttelseshandsker 
1 halvmaske type 6000 
1 kemikalie-beskyttelsesdragt type 4, 5, 6 
kemikaliebestandighedsliste

Anvendelse DENSORB SPECIAL

Kapacitet [l / sæt] 42
Udvendig mål L x B x H [mm] 610 x 400 x 290
Vægt [kg] 10
Best.-nr. 163-776-JA
Tilbehør

Best.-nr. Opfyldningssæt 200-211-JA

www.denios.dk/shop

SPECIAL sæt til uheld med kemikalier

 W Indeholder bindefleece samt kemikalie- og syreabsorbenter
 W Inkl. personligt sikkerhedsudstyr til uheld med kemikalier
 W Ideel til mobil brug på alle steder, hvor der kan opstå lækager
 W Inkl. personligt sikkerhedsudstyr til uheld med kemikalier

 W Egnet til uheld med aggressive væsker

Best.-nr. 211-123-JA

Lær af fagfolk!
 W Praktisk anvendelse af viden

DENIOS’ lækagekursus
Træn den korrekte håndtering af nødsituationer under faglig vejledning og lær at undgå uberegnelige risici og dermed uforudsete omkostninger. DENIOS’ 
Lækagekursus uddanner medarbejdere i sikker håndtering af DENSORB spildkits til opsugning og fjernelse af spildte væsker. Uddannelsen skal give 
medarbejderne følelsen af at være forberedt på nødsituationer. Kurset er en bestanddel af nødhjælpsforanstaltninger iht. 14001:2015 kap. 8.2.

Teoretisk indhold:
 W Grundlæggende viden om lovgivning og økonomiske aspekter
 W Forebyggelse af lækager
 W Planlægning og realisering af nødhjælpsforanstaltninger
 W Eksempler på lækager
 W Anvendelsesområder af absorbentens spildkit

Praktisk indhold:
 W Korrekt anvendelse af nødhjælpsudstyr
 W Praktiske øvelser baseret på kontrollerede lækager
 W Som tilbehør: inspicering af potentielle ulykkesteder
 W Som tilbehør: rådgivning til tekniske løsninger mht. lækager

Kontakt os på tlf. 76 24 40 80

Dato: på forespørgsel

By: I din virksomhed eller i DENIOS akademiet i Bad Oeynhausen, Tyskland

Varighed: ca. 2 timer

på forespørgselDeltagergebyr:

 Aktuelle priser på www.denios.dk     

https://www.denios.dk/products/163776
https://www.denios.dk/products/200211
https://www.denios.dk/products/211123
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DENSORB® spildkits - funktionstabel

DENSORB spildkits bør altid være lige ved hånden, når der arbejdes med farlige medier, så der kan reageres hurtigt i tilfælde af lækager. DENIOS har et stort 
udvalg af praktiske spildkits, som indeholder absorbenter med høj optagelseskapacitet samt tilbehør såsom personligt sikkerhedsudstyr.

optagelseskapacitet op til 100 liter

Kendetegn Anvendelse

med 
granulat

DENSORB nødhjælpssæt 
betegnelse udendørs

bærbar 
(maks. 10 kg) med hjul Side

opfyld-
ningssæt 
fås

står på 
gulvet aflåselig

Special sæt til uheld med kemikalier

Nødhjælpstaske til udendørs brug

Nødhjælpssæt i transparent taske

Nødhjælpssæt i transparent boks med hjul

optagelseskapacitet op til 300 liter

Sikkerhedsboks, mellemstor

Spild kit i container med hjul, B24

Nødhjælpssæt i transportboks

Spild kit i DENSORB Caddy Small

optagelseskapacitet op til 500 liter

Sikkerhedsboks, stor

Spild kit i container med hjul, B36

Sikkerhedsboks Maxi

Sikkerhedsboks, lille

Spild kit i container med hjul, B12

Nødhjælpssæt i boks med låg

Mobilt spildkit i DENSORB Caddy 
Extra Large

Mobilt nødhjælpssæt i DENSORB 
Caddy Medium

optagelseskapacitet op til 200 liter

optagelseskapacitet over 500 liter

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     

Mobilt sæt i kuffert

Mobilt sæt i robust transportboks

Mobilt spildkit i en transparent taske

Spildkit i robust taske

Spildkit i euro-stabelbeholder

Spildkit i rød foldekasse
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Du kan finde alle produkter fra kategorien spildkits her:

www.denios.dk/kat/39126



Mediebestandighedsliste for absorbenter
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Acetaldehyd • •

Acetone • • •

Acetylchlorid • •

Acrylsyre •

Allylalkohol • •

Aminobenzoesyre •

Ammoniak (vandfri) • • •

Ammoniumfluorid • • •

Ammoniumhydroxid • • •

Amylalkohol • •

Anilin • •

Benzaldehyd • • •

Benzen • • •

Benzin • • •

Benzoesyre •

Benzylalkohol • •

Blåsyre • • •

Borsyre •

Bremsevæske • • •

Brintoverilte (op til 30%) • •

Brom • •

Butylacetat • • •

Butylalkohol • • •

Butylglykol • • •

Calciumhydroxid • •

Cellosolve® Acetat • • •

Chlorbenzen • •

Chlornaphthalin • • •

Chloroform • • •

Chlorothene • • •

Chromsyre (op til 50%) •

Citronsyre •

Cyclohexan • • •

Dibutylphthalat • • •

Diethylamin • • •

Diethylether • • •

Dimethylformamid • • •

Dimethylsulfoxid • • •

Dioctylphthalat • • •

Eddikesyre •

Ether • • •

Ethylalkohol (ethanol) • • •

Ethylbenzen • • •

Ethylchlorid • • •

Ethylendichlorid • • •

Ethylenglykol • •

Ethylether • • •

Ethylpropionat • • •

Etylacetat • • •

Fenol • •

Flussyre •

Flussyre (op til 48%) •

Flybrændstof • • •

Formaldehyd • •

Fosforsyre •

Freon • • •

Furfural • • •

Fyringsolie • • •

Gearolie • • •

Glycerin • •

Heksan • • •

Hydrazin • •

Hydrochinon • • •

Hydrogencholridsyre, saltsyre •

Isoamylacetat • • •

Isobutylalkohol • • •

Isooktan • • •

Isopropylacetat • • •

Isopropylalkohol • • •

Kaliumhydroxid • •

Karbolsyre •

Kerosin • • •

Ketone • • •

Kresol • • •

Linolie • • •

Linoliesyre •

Methyl Cellosolve®  • • •

Methylalkohol • • •

Methylamin • • •

Methylchlorid • • •

Methylenbromid • • •

Methylether • • •

Methylethylketon • • •

Methylisobutylketon • • •

Methylmethacrylat • • •

Mineralolie • • •

Monoethanolamin • • •

Morpholin • • •

Motorolie • • •

Naphtha • • •

Naphthalin • • •

Natriumbikarbonat • •

Natriumhydroxid (op til 30%) • •

Natriumhypoklorit • •

Natriumklorid • •

Natriumnitrat • •

Natronlud (op til 30 %) • •

Nitromethan • • •

Oktan • • •

Paraffin • • •

Perklorethylen • • •

Propanol • •

Propionsyre •

Propylalkohol • • •

Propylenglykol • • •

Resorcinol • •

Salpetersyre (op til 70 %) •

Saltsyre (op til 37 %) •

Silikoneolie • • •

Smøreolie • • •

Sølvnitrat • •

Styrol • • •

Svovlkulstof • •

Svovlsyre (op til 50 %) •

Terpentin • • •

Tetraklorkulstof • • •

Tranformatorolie • • •

Triethylenglycol • • •

Triklorethylen • • •

Tuluol • • •

Xylol • • •

Hos DENIOS finder du et usædvanligt bredt udvalg af forskellige absorbenter i høj kvalitet. Der findes også en absorbent til dine behov. Brug vores 
absorbent-finder og find den rette absorbent med få trin. Start nu.

www.denios.dk/absorbenter

FIND DE RETTE DENSORB ABSORBENTER

Bemærk:
Mediebestandighedslisten gælder for alle absorbenter af Polypropylen. Kompabiliteten af DENSORB absorbenterne er blevet testet i forhold til forskellige kemikalier. På grund af ukontrollable faktorer 
kan DENIOS ikke garantere sugeevnen 100 %. Af hensyn til din sikkerhed anbefaler vi, at du tester dine kemikaliers kompatibilitet og sugeevne med DENSORB absorbenter, inden du køber. Hvis du har 
spørgsmål, eller du vil have en gratis testprøve, kan du kontakte os på tlf. 76 24 40 80.

http://www.denios.dk/absorbenter
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Måtter light light light light light heavy heavy heavy

Længde udvendig [mm] 240 400 500 500 1500 500 500 800
Bredde udvendig [mm] 200 370 400 400 800 400 400 500
Perforation nej nej ja ja nej ja ja nej
Stk. / pakke 200 stk. 200 stk. 100 stk. 200 stk. 10 stk. 50 stk. 100 stk. 50 stk.
Kapacitet [l / sæt] 38 118 80 160 48 62 124 124
Best.-nr. 175-581-JA 177-885-JA 207-920-JA 175-014-JA 180-856-JA 207-921-JA 175-015-JA 191-669-JA

 

Ruller
light,  
smal

light,  
smal

light,  
bred

light,  
smal

light,  
bred

light,  
ekstra bred

heavy,  
smal

heavy,  
smal

heavy,  
bred

heavy,  
bred

Længde udvendig [m] 45 45 45 90 90 45 45 45 45 70
Bredde udvendig [mm] 380 380 760 380 760 1500 380 380 760 760
Stk. / pakke 1 rulle(r) 2 rulle(r) 1 rulle(r) 2 rulle(r) 1 rulle(r) 1 rulle(r) 1 rulle(r) 2 rulle(r) 1 rulle(r) 1 rulle(r)
Kapacitet [l / sæt] 68 137 137 274 274 270 106 211 211 329
Best.-nr. 259-105-JA 173-862-JA 173-867-JA 173-858-JA 173-871-JA 178-453-JA 259-107-JA 173-857-JA 173-866-JA 259-104-JA

sugestærk 
bindefleece

Mediebestandighedsliste for absorbenter

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     

Måtter Universal ECONOMY SINGLE
Stærkt absorberende måtter Universal opsuger spildte væsker hurtigt og effektivt. Måtterne er alsidige i brug og fås i forskellige 
størrelser.

 W Nem og hurtig i tilfælde af lækager, f.eks. ved dryppende maskiner eller pakninger
 W Velegnet som underlag ved rengørings-, service- og reparationsarbejde
 W Den grå farve skjuler snavs, så absorbenten kan benyttes i længere tid uden at komme til at virke 
snavset

 W Lav risiko for spild vha. god adhæsion mellem overfladen og den absorberede væske
 W Stadigvæk slidstærk i mættet tilstand

Særlige priser for grossister på forespørgsel: 76 24 40 80

UNIVERSAL - til olie, køle- smøre- og opløsningsmidler samt vandholdige opløsninger

heavy: dobbelt materialetykkelse til større mængder væsker
light: enkel materialetykkelse til mindre lækager og dryp

Rullerne er perforerede i midten og 
på tværs ved hver 43 cm. Rullerne er 
velegnede til opsugning af lækager og 
sprøjtetåge. 

Ruller Universal ECONOMY SINGLE

Stærkt absorberende lag af polypropylen med åben fiberstruktur og høj sugeevne til hurtig 
absorbering af spildte væsker.

https://www.denios.dk/products/175581
https://www.denios.dk/products/177885
https://www.denios.dk/products/207920
https://www.denios.dk/products/175014
https://www.denios.dk/products/180856
https://www.denios.dk/products/207921
https://www.denios.dk/products/175015
https://www.denios.dk/products/191669
https://www.denios.dk/products/259105
https://www.denios.dk/products/173862
https://www.denios.dk/products/173867
https://www.denios.dk/products/173858
https://www.denios.dk/products/173871
https://www.denios.dk/products/178453
https://www.denios.dk/products/259107
https://www.denios.dk/products/173857
https://www.denios.dk/products/173866
https://www.denios.dk/products/259104
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DENSORB® absorbenter

 W Det robuste og absorberende lag sørger for høj slidstyrke selv i mættet tilstand
 W Målrettet anvendelse vha. beskyttelseslaget: 
-  Som underlag ved rengørings-, service- og reparationsarbejde eller på arbejdsborde, når der   
 ønskes en fnugfri overflade (beskyttelseslag opad) eller 
-  Til beskyttelse af gulve eller ved dryppende maskiner til hurtig absorbering af væsken   
 (beskyttelseslag nedad)

 W Universel brug i produktionen og på værkstedet

Stærkt absorberende lag kombineret med et særligt slidstærkt og fnugfrit beskyttelseslag 
til langvarig brug

Særlige priser for grossister på forespørgsel: 76 24 40 80
heavy: dobbelt materialetykkelse til større mængder væsker
light: enkel materialetykkelse til mindre lækager og dryp

UNIVERSAL - til olie, køle- smøre- og opløsningsmidler samt vandholdige opløsninger

 Aktuelle priser på www.denios.dk     

Ruller
light,  
smal

light,  
bred

heavy, 
smal

heavy, 
bred

Længde udvendig [m] 90 90 45 45
Bredde udvendig [mm] 500 1000 500 1000
Stk. / pakke 2 rulle(r) 1 rulle(r) 2 rulle(r) 1 rulle(r)
Kapacitet [l / sæt] 328 328 215 215
Best.-nr. 243-799-JA 243-800-JA 243-801-JA 243-802-JA

Ruller Universal ECONOMY DOUBLE
Rullerne er ydermere perforeret i midten og på tværs for hver 40 cm. Det er nemt at rive den ønskede længde af, og der bruges ikke 
mere materiale end nødvendigt. Ekstra brede ruller, ideelle til tildækning af store arealer.

Måtter light heavy

Længde udvendig [mm] 500 500
Bredde udvendig [mm] 400 400
Stk. / pakke 200 stk. 100 stk.
Kapacitet [l / sæt] 146 96
Best.-nr. 243-791-JA 243-798-JA

Måtter Universal ECONOMY DOUBLE

Måtterne er perforeret i midten, så det 
er nemt at rive den ønskede længde af, 
og der ikke bruges mere materiale end 
nødvendigt

Leveres i en praktisk dispenserboks for hurtig og effektiv tilgængelighed
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DENSORB® absorbenter

 W Høj mekanisk belastningsevne, til langvarig brug, til at gå og køre på

Med slidstærk og fnugfri coating på over- og undersiden

 W Ideel til beskyttelse af gulve eller som permanent underlag på arbejdsborde
 W Fnugfri og velegnet til sensible opgaver og snavsfølsomme områder
 W Også egnet til at tørre skarpkantede overflader af med
 W Slidstærkt og absorberende materiale, forstærket på begge sider
 W Ingen fiberrester på underlaget, selv når de er mættede

Særlige priser for grossister på forespørgsel: 76 24 40 80
heavy: dobbelt materialetykkelse til større mængder væsker
light: enkel materialetykkelse til mindre lækager og dryp

UNIVERSAL - til olie, køle- smøre- og opløsningsmidler samt vandholdige opløsninger

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     

Måtter light heavy

Længde udvendig [mm] 500 500
Bredde udvendig [mm] 400 400
Stk. / pakke 100 stk. 100 stk.
Kapacitet [l / sæt] 70 100
Best.-nr. 248-913-JA 248-914-JA

Måtter Universal ECONOMY TRIPLE
Måtterne er perforerede i midten for økonomisk brug

Ruller
light,  
smal

light,  
bred

heavy, 
smal

heavy, 
bred

Længde udvendig [m] 45 45 45 45
Bredde udvendig [mm] 380 760 380 760
Stk. / pakke 1 rulle(r) 1 rulle(r) 1 rulle(r) 1 rulle(r)
Kapacitet [l / sæt] 60 120 85 170
Best.-nr. 248-907-JA 248-908-JA 248-909-JA 248-910-JA

Ruller Universal ECONOMY TRIPLE
Rullerne er perforerede i midten og på tværs



Måtter light heavy

Længde udvendig [mm] 500 500
Bredde udvendig [mm] 400 400
Stk. / pakke 200 stk. 100 stk.
Kapacitet [l / sæt] 161 101
Best.-nr. 219-426-JA 219-427-JA
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Ruller light, smal light, bred heavy, smal heavy, bred

Længde udvendig [m] 90 90 45 45
Bredde udvendig [mm] 500 1000 500 1000
Stk. / pakke 2 rulle(r) 1 rulle(r) 2 rulle(r) 1 rulle(r)
Kapacitet [l / sæt] 363 363 226 226
Best.-nr. 219-430-JA 219-431-JA 219-432-JA 219-433-JA

PREMIUM PRODUKT

Absorberende lag med et slidstærkt og fnugfrit beskyttelseslag på begge sider opfylder de højeste krav til renhed, 
holdbarhed og slidstyrke

DENSORB® absorbenter

Måtterne er perforerede i midten for økonomisk brug

Måtter Universal PREMIUM TRIPLE

Leveres i en praktisk dispenserboks for 
hurtig og effektiv tilgængelighed

 W Høj mekanisk belastningsevne, til langvarig brug, til at gå og køre på
 W Fnugfri og velegnet til sensible overflader, også egnet til at tørre skarpkantede overflader af med
 W Ideel til beskyttelse af gulve eller som underlag på arbejdsborde
 W Universel brug i produktionen og på værkstedet
 W Den lyse farve gør det nemt at se, om væsken absorberes

UNIVERSAL - til olie, køle- smøre- og opløsningsmidler samt vandholdige opløsninger

Særlige priser for grossister på forespørgsel: 76 24 40 80 heavy: dobbelt materialetykkelse til større mængder væsker
light: enkel materialetykkelse til mindre lækager og dryp

 Aktuelle priser på www.denios.dk     

Rullerne er ydermere perforeret i midten og på 
tværs for hver 40 cm. Det er nemt at rive den 
ønskede længde af, og der bruges ikke mere 
materiale end nødvendigt. Ekstra brede ruller, 
ideelle til tildækning af store arealer. 

Ruller Universal PREMIUM TRIPLE

Bestil det gratis!

se side

311

https://www.denios.dk/products/219426
https://www.denios.dk/products/219427
https://www.denios.dk/products/219430
https://www.denios.dk/products/219431
https://www.denios.dk/products/219432
https://www.denios.dk/products/219433
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Dimensioner Ø x L [mm] 75 x 1200 75 x 1800 75 x 3000 75 x 5000 75 x 20000

Stk. / pakke 20 stk. 12 stk. 4 stk. 4 stk. 1 stk.
Kapacitet [l / sæt] 53 47 25 53 56
Variant Klar til brug Klar til brug Klar til brug Klar til brug Kan tilklippes
Best.-nr. 123-138-JA 123-139-JA 123-140-JA 258-259-JA 263-307-JA
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Udvendig mål L x B [mm] 250 x 250 460 x 460

Stk. / pakke 30 stk. 16 stk.
Kapacitet [l / sæt] 49 85
Best.-nr. 123-134-JA 123-135-JA

Dimensioner Ø x L [mm] 8 x 1200 8 x 3000

Stk. / pakke 20 stk. 8 stk.
Kapacitet [l / sæt] 120 120
Best.-nr. 289-731-JA 289-733-JA

Udvendig mål L x B [mm] 450 x 400 300 x 200

Stk. pr. pakke 20 stk. 50 stk.
Kapacitet [l / sæt] 120 90
Best.-nr. 289-735-JA 289-737-JA

TOP PRODUKT

DENSORB® absorbenter

 W Til opsugning af dryptab ved f.eks. rør, ventiler, hydraulikledninger, 
flanger og tappehaner

 W Ideel til kontinuerlig brug, f.eks. ved aftapning

 W Den fleksible form gør den også velegnet til brug på steder, der er vanskelige at tilgå

UNIVERSAL - til olie, køle- smøre- og opløsningsmidler samt vandholdige opløsninger

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     

 W Velegnet til kontinuerlig brug på alle steder, hvor der skal opsamles 
spild, f.eks. ved aftapning eller under maskiner

 W Slangerne er optimale til at inddæmme lækager

 W Universel brug i produktion og på værksteder
 W Særligt nemme at forme: De kan både smyge sig om hjørner og langs 
vægge

Polypropylen som fyldstof sørger for god optagelseskapacitet. Absorbenterne er nemme at bortskaffe, 
når først væsken er absorberet

Med polypropylen-fyld

Absorberende slanger Universal

Absorberende puder Universal

Polypropylen som fyldstof sørger for god optagelseskapacitet. 
Sikker absorbering af væsker.

Med polypropylen-fyld

Fyldt med bæredygtigt mineralfiber med 
ekstremt høj optagelseskapacitet

Fyldt med mineralfiber

 W Meget god kemikalieforenelighed og høj temperaturbestandighed

Fyldt med bæredygtigt mineralfiber med 
ekstremt høj optagelseskapacitet

Fyldt med mineralfiber

 W Meget god kemikalieforenelighed og høj temperaturbestandighed

NYHED

NYHED

https://www.denios.dk/products/123138
https://www.denios.dk/products/123139
https://www.denios.dk/products/123140
https://www.denios.dk/products/258259
https://www.denios.dk/products/263307
https://www.denios.dk/products/123134
https://www.denios.dk/products/123135
https://www.denios.dk/products/289731
https://www.denios.dk/products/289733
https://www.denios.dk/products/289735
https://www.denios.dk/products/289737
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Absorberende rulle og måtte med væsketæt PE-folie
Den væsketætte PE-folie på undersiden forhindrer, at væsken trænger igennem. 
Dermed holdes gulve, arbejdsborde og andre overflader rene og skridsikre. 
Måtterne og rullerne er særdelses slidstærke takket være et robust og fnugfrit 
beskyttelseslag på oversiden, som også gør det muligt at gå og køre på dem.

 W Tykt materiale (heavy) for høj slidstyrke og optagelseskapacitet
 W Ideel til langvarig brug
 W Universel brug i produktionen, på lageret og værkstedet

Variant måtter ruller, smalle rulle, bred

Længde udvendig [m] 0,4 40,0 40,0
Bredde udvendig [mm] 400 400 800
Stk. / pakke 100 stk. 2 rulle(r) 1 rulle(r)
Kapacitet [l / sæt] 62 125 125
Best.-nr. 273-340-JA 273-341-JA 273-342-JA

Camouflage absorberende ruller og måtter

 W Den modstandsdygtige overflade tåler grov brug, f.eks. som gulvmåtte
 W Bidrager til at undgå uheld og rengøringsomkostninger
 W Lav risiko for dryp vha. god adhæsion mellem overfladen og den absorberede væske

Camouflagemønsteret skjuler pletter og snavs og muliggør langvarig brug

Det øverste camouflagelag består af et meget modstandsdygtigt materiale og tåler grov brug af måtten.

...opsuges og skjules på få sekunder af 
camouflagemønstret.

En frisk olieplet...

Variant ruller, smalle rulle, bred rulle, extra bred måtter Måtter, bred

Længde udvendig [m] 45,0 45,0 45,0 0,8 2,0
Bredde udvendig [mm] 380 760 1500 500 780
Stk. / pakke 2 rulle(r) 1 rulle(r) 1 rulle(r) 50 stk. 10 stk.
Kapacitet [l / sæt] 187 187 387 110 85
Best.-nr. 163-792-JA 163-777-JA 181-593-JA 196-540-JA 268-662-JA

Sugestærkt 
lag

Ekstra tykt 
beskyttelseslag

Væsketæt
PE-folie

Glat fnugfri
overflade

Sugestark
bindefleece

Glat fnugfri
overflade

Sugestark
bindefleece

DENSORB® absorbenter

UNIVERSAL - til olie, køle- smøre- og opløsningsmidler samt vandholdige opløsninger

 Aktuelle priser på www.denios.dk     
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Variant Classic, måtter Classic, ruller

Længde udvendig [m] 0,50 50,00 50,00
Bredde udvendig [mm] 500 500 1000
Stk. / pakke 50 stk. 1 rulle(r) 1 rulle(r)
Kapacitet [l / sæt] 38 75 150
Best.-nr. 123-093-JA 129-630-JA 129-632-JA

slidstærk nålefleece

selvklæbende, 
tæt underside 

af kunststof

slidstærk nålefleece

skridsikker, 
væsketæt 

kunststof-coating 

Variant
Extra - 

Light
Extra -  
Heavy

Extra PE med  
skridsikker PE folie

Extra PE med  
skridsikker PE folie

Extra PE med  
skridsikker PE folie

Professional med  
selvklæbende PE-folie

Professional med  
selvklæbende PE-folie

Længde udvendig [m] 100 50 15 30 30 15 30
Bredde udvendig [mm] 1000 1000 910 910 1000 800 1000
Stk. / pakke 1 rulle(r) 1 rulle(r) 1 rulle(r) 1 rulle(r) 1 rulle(r) rulle(r) rulle(r)
Kapacitet [l / sæt] 200 150 50 92 50 20 50
Fladevægt [g/m²] 300 600 360 360 350 350 350
Best.-nr. 129-633-JA 129-634-JA 280-997-JA 280-996-JA 129-635-JA 265-655-JA 268-019-JA
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 W Gangstier og kørebaner forbliver rene og skridsikre
 W Forureninger såsom oliespor føres ikke videre ind i andre områder
 W Modstandsdygtig over for opløsningsmidler
 W Egnet til stærk belastning såsom gaffeltruckkørsel
 W Træthed i benene ved længerevarende, stående arbejde minimeres betydeligt
 W Egnet til stærk belastning såsom gaffeltruckkørsel

Absorberende rulle „Professional“ for maksimal sikkerhed

DENSORB® absorberende ruller

Måtterne og rullerne af typen „Classic“

Ruller til gangstier og kørebaner

 W Stærk sugeevne
 W I modsætning til produkter af ren kunststoffiber, optager dette materiale også hurtigt vandholdige opløsninger
 W Fremstillet af genbrugsfibre, bestandig mod opløsningsmidler
 W Høj slidstyrke, egnet til almindelig belastning

UNIVERSAL - til olie, køle- smøre- og opløsningsmidler samt vandholdige opløsninger

DENSORB rulle „Extra PE“

heavy: dobbelt materialetykkelse til større mængder væsker
light: enkel materialetykkelse til mindre lækager og dryp

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     

DENSORB rulle „Extra PE“ med 
skridsikker og tæt coating, forhindrer 
væske i at sive ned i jorden.

Absorberende ruller „Extra PE“ og „Professional“ er også 
egnede til truckkørsel
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bindefleece

Variant light light light heavy heavy heavy

Længde udvendig [mm] 400 500 500 500 500 500
Bredde udvendig [mm] 370 400 400 400 400 400
Perforation nej ja ja nej ja ja
Stk. / pakke 200 stk. 100 stk. 200 stk. 100 stk. 50 stk. 100 stk.
Kapacitet [l / sæt] 118 80 160 96 62 124
Best.-nr. 177-881-JA 207-923-JA 175-018-JA 189-447-JA 207-922-JA 175-016-JA

Variant
light,  
smal

light,  
smal

light,  
bred

light,  
smal

light,  
bred

light,  
ekstra bred

heavy,  
smal

heavy,  
smal

heavy,  
bred

heavy,  
bred

Længde udvendig [m] 45 45 45 90 90 45 45 45 45 70
Bredde udvendig [mm] 380 380 760 380 760 1500 380 380 760 760
Stk. / pakke 1 rulle(r) 2 rulle(r) 1 rulle(r) 2 rulle(r) 1 rulle(r) 1 rulle(r) 1 rulle(r) 2 rulle(r) 1 rulle(r) 1 rulle(r)
Kapacitet [l / sæt] 68 137 137 274 274 270 106 211 211 329
Best.-nr. 259-109-JA 173-859-JA 173-868-JA 173-863-JA 173-872-JA 178-454-JA 259-110-JA 173-860-JA 173-869-JA 259-108-JA

DENSORB® absorbenter

heavy: dobbelt materialetykkelse til større mængder væsker
light: enkel materialetykkelse til mindre lækager og dryp

OLIE - til olie, brændstoffer og kulbrinter, vandafvisende

 W Nem og hurtig i tilfælde af lækager, f.eks. ved dryppende maskiner eller pakninger
 W Ideel som underlag under maskiner eller til aftørring af overflader og emner
 W Afviser vand og er dermed velegnet til udendørs brug, også når det regner
 W Velegnet til absorbering af olie eller brændstof på vandoverflader
 W Flyder på vandoverfladen og er slidstærk, selv i mættet tilstand
 W Mætningen kan ses, da måtterne er hvide

Ruller Olie ECONOMY SINGLE

Let håndterlige måtter i en praktisk størrelse til hurtig brug.

Måtter Olie ECONOMY SINGLE

Stærkt absorberende lag af polypropylen med åben fiberstruktur og høj sugeevne til hurtig 
absorbering af spildte væsker.

Rullerne er perforerede i midten og på tværs for hver 43 cm. Rullerne er velegnede til 
absorbering af større lækager. 

DENORB Olie bindemidler er 
vandafvisende og flyder selv i mættet 
tilstand på vandoverfladen.

https://www.denios.dk/products/259109
https://www.denios.dk/products/173859
https://www.denios.dk/products/173868
https://www.denios.dk/products/173863
https://www.denios.dk/products/173872
https://www.denios.dk/products/178454
https://www.denios.dk/products/259110
https://www.denios.dk/products/173860
https://www.denios.dk/products/173869
https://www.denios.dk/products/259108


Måtter light heavy

Længde udvendig [mm] 500 500
Bredde udvendig [mm] 400 400
Stk. / pakke 200 stk. 100 stk.
Kapacitet [l / sæt] 146 96
Best.-nr. 243-805-JA 243-806-JA

Ruller
light,  
smal

light,  
bred

heavy, 
smal

heavy, 
bred

Længde udvendig [m] 90 90 45 45
Bredde udvendig [mm] 500 1000 500 1000
Stk. / pakke 2 rulle(r) 1 rulle(r) 2 rulle(r) 1 rulle(r)
Kapacitet [l / sæt] 328 328 215 215
Best.-nr. 243-808-JA 243-809-JA 243-810-JA 243-811-JA
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glat fnugfri 
overflade

sugestærk 
bindefleece
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DENSORB® absorbenter

Særlige priser for grossister på forespørgsel: 76 24 40 80 heavy: dobbelt materialetykkelse til større mængder væsker
light: enkel materialetykkelse til mindre lækager og dryp

Måtterne er beskyttet i en praktisk 
dispenserboks og altid lettilgængelige

OLIE - til olie, brændstoffer og kulbrinter, vandafvisende

Måtter Olie ECONOMY DOUBLE
Måtterne er perforerede i midten for økonomisk brug.

Ruller Olie ECONOMY DOUBLE

Stærkt absorberende lag kombineret med et særligt slidstærkt og fnugfrit beskyttelseslag 
til langvarig brug

Rullerne er ydermere perforeret i midten og på tværs for hver 40 cm. 
Det er nemt at rive den ønskede længde af, og der bruges ikke mere 
materiale end nødvendigt. Ekstra brede ruller, ideelle til tildækning 
af store arealer.

 W Det robuste og absorberende lag sørger for en høj slidstyrke - selv i mættet tilstand
 W Målrettet anvendelse vha. beskyttelseslaget: 
-  Som underlag ved rengørings-, service- og reparationsarbejde eller på arbejdsborde, når der   
 ønskes en fnugfri overflade (beskyttelseslag opad) eller 
-  Til beskyttelse af gulve eller ved dryppende maskiner til hurtig opsugning af væsken   
 (beskyttelseslag nedad)

 W Flyder stadig på vandoverfladen i mættet tilstand og er fortsat slidstærk
 W Også egnet til at tørre skarpkantede overflader af med takket være beskyttelseslaget



Måtter light heavy

Længde udvendig [mm] 500 500
Bredde udvendig [mm] 400 400
Stk. / pakke 100 stk. 100 stk.
Kapacitet [l / sæt] 70 100
Best.-nr. 248-911-JA 248-912-JA

Ruller
light,  
smal

light,  
bred

heavy, 
smal

heavy, 
bred

Længde udvendig [m] 45 45 45 45
Bredde udvendig [mm] 380 760 380 760
Stk. / pakke 1 rulle(r) 1 rulle(r) 1 rulle(r) 1 rulle(r)
Kapacitet [l / sæt] 60 120 85 170
Best.-nr. 248-903-JA 248-904-JA 248-905-JA 248-906-JA
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glat fnugfri 
overflade

glat fnugfri 
overflade

absorberende 
bindefleece

 Aktuelle priser på www.denios.dk     

DENSORB® absorbenter

Måtter Olie ECONOMY TRIPLE

Ruller Olie ECONOMY TRIPLE

Særlige priser for grossister på forespørgsel: 76 24 40 80
heavy: dobbelt materialetykkelse til større mængder væsker
light: enkel materialetykkelse til mindre lækager og dryp

OLIE - til olie, brændstoffer og kulbrinter, vandafvisende
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Måtterne er slidstærke og perforerede i midten for økonomisk brug.

Rullerne er perforerede i midten og på tværs for hver 43 cm

Stærkt absorberende lag med slidstærkt og fnugfrit beskyttelseslag på begge sider opfylder de 
højeste krav til renhed, holdbarhed og slidstyrke

 W Høj mekanisk belastningsevne, til langvarig brug, til at gå og køre på
 W Ideel til beskyttelse af gulve eller som underlag på arbejdsborde
 W Fnugfri og velegnet til sensible opgaver, også egnet til at tørre skarpkantede overflader af med
 W Afviser vand og er dermed velegnet til udendørs brug, også når det regner
 W Mætningen kan nemt ses, da måtterne er hvide
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Måtter light heavy

Længde udvendig [mm] 500 500
Bredde udvendig [mm] 400 400
Stk. / pakke 200 stk. 100 stk.
Kapacitet [l / sæt] 161 101
Best.-nr. 219-428-JA 219-429-JA

Ruller light, smal light, bred heavy, smal heavy, bred

Længde udvendig [m] 90 90 45 45
Bredde udvendig [mm] 500 1000 500 1000
Stk. / pakke 2 rulle(r) 1 rulle(r) 2 rulle(r) 1 rulle(r)
Kapacitet [l / sæt] 363 363 226 226
Best.-nr. 219-434-JA 219-435-JA 219-436-JA 219-437-JA

DENSORB® absorbenter

Særlige priser for grossister på forespørgsel: 76 24 40 80
heavy: dobbelt materialetykkelse til større mængder væsker
light: enkel materialetykkelse til mindre lækager og dryp

OLIE - til olie, brændstoffer og kulbrinter, vandafvisende
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Måtter Olie PREMIUM TRIPLE

Ruller Olie PREMIUM 
TRIPLE
Rullerne er perforerede i 
midten og på tværs hver 
40 cm Ekstra brede ruller, 
ideelle til tildækning af 
store arealer. 

Måtterne er perforerede i 
midten for økonomisk brug.

 W Fnugfrit og velegnet til sensible overflader, også egnet til at tørre skarpkantede overflader af med
 W Høj mekanisk belastningsevne, til langvarig brug, til at gå og køre på
 W Ideel til beskyttelse af gulve eller som underlag på arbejdsborde
 W Ingen fiberrester på underlaget, selv når de er mættede
 W Lav risiko for dryp vha. god adhæsion mellem overfladen og den absorberede væske

Stærkt absorberende lag med slidstærkt og fnugfrit beskyttelseslag på begge sider opfylder 
de højeste krav til renhed, holdbarhed og slidstyrke

 

glat fnugfri 
overflade

glat fnugfri 
overflade

sugestærk 
bindefleece

I den praktiske dispenserboks er måtterne 
beskyttet og kan tages ud efter behov.
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Udvendig mål L x B [mm] 250 x 250 460 x 460

Stk. / pakke 30 stk. 16 stk.
Kapacitet [l / sæt] 49 85
Best.-nr. 123-132-JA 123-133-JA

OLIE - til olie, brændstoffer og kulbrinter, vandafvisende

Dimensioner Ø x L [mm] 8 x 1200 8 x 3000

Stk. pr. pakke 20 stk. 8 stk.
Kapacitet [l / sæt] 120 120
Best.-nr. 289-730-JA 289-732-JA

Dimensioner Ø x L [mm] 75 x 1200 75 x 1800 75 x 3000 75 x 5000 75 x 20000

Stk. / pakke 20 stk. 12 stk. 4 stk. 4 stk. 1 stk.
Kapacitet [l / sæt] 53 47 25 53 56
Variant Klar til brug Klar til brug Klar til brug Klar til brug Kan tilklippes
Best.-nr. 123-145-JA 123-147-JA 123-148-JA 265-653-JA 263-308-JA

Udvendig mål L x B [mm] 450 x 400 300 x 200

Stk. pr. pakke 20 stk. 50 stk.
Kapacitet [l / sæt] 120 90
Best.-nr. 289-734-JA 289-736-JA

NYHED

NYHED

Absorberende slanger Olie 
 W Slangerne er optimale til at inddæmme lækager
 W Særligt nemme at forme: De kan både smyge sig om hjørner og langs vægge
 W Hydrofil version, absorberer oliebaserede og kulbrintebaserede væsker og afviser vand.
 W Afviser vand og er dermed velegnet til udendørs brug, også når det regner
 W Velegnet til kontinuerlig brug på alle steder, hvor der skal opsamles spild, f.eks. ved aftapning 
eller under maskiner

Fyldstoffet af polypropylen sørger for en god optagelseskapacitet. Sikker absorbering af 
væsker.

Med polypropylen-fyld

Absorberende puder Olie
 W Til absorbering af dryp fra f.eks. rør, ventiler, 
hydraulikledninger, flanger og tappehaner

 W Den fleksible form gør den også velegnet til 
brug på steder, der er vanskelige at tilgå

 W Velegnet til kontinuerlig brug på alle steder, 
hvor der skal opsamles spild, f.eks. ved 
aftapning eller under maskiner

 W Afviser vand og er dermed velegnet til 
udendørs brug, også når det regner

Med polypropylen-fyld
Fyldstoffet af polypropylen sørger for en god optagelseskapacitet. 
Sikker absorbering af væsker.

Fyldt med bæredygtige mineralfibre med en ekstremt høj 
optagelseskapacitet samt høj temperaturbestandighed

Fyldt med mineralfibre

Fyldt med bæredygtige mineralfibre med en ekstremt høj optagelseskapacitet

Fyldt med mineralfiber

 W Høj temperaturbestandighed
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DENSORB® absorbenter

Variant smal bred

Længde udvendig [m] 24 24
Bredde udvendig [m] 0,45 1,45
Stk. / pakke 2 rulle(r) 1 rulle(r)
Kapacitet [l / sæt] 106 170
Best.-nr. 267-665-JA 267-664-JA

327

2

Hå
nd

te
rin

g 
af

 o
lie

r o
g 

ke
m

ik
al

ie
r

OLIE - til olie, brændstoffer og kulbrinter, vandafvisende

Oliebarrierer, der også er absorberende

 W Til hurtig inddæmning og absorbering af olie- og brændstofforurening på 
vandoverflader i stående og svagt strømmende vand.

 W Egnet til damme, søer, floder, havnebassiner osv.
 W Den robuste konstruktion med integreret aflastningsreb forhindrer skader, 
når barriererne lægges ud eller tages op.

 W Flyder på vandoverfladen selv i mættet tilstand
 W Pålidelig opsugning af f.eks. motorolie, diesel, fyringsolie, skæreolie, 
planteolie, oliebaserede opløsningsmidler m.m.

glat,
fnugfri overflade, 
UV resistent

stærkt 
absorberende 
bindefleece

væsketæt 
PE-folie

Fås med fyld af polypropylen eller bæredygtige mineralfibre. 

Robust, absorberende rulle, til udendørs brug, beskytter under-
grunden mod spildte olier, brændstoffer og andre oliebaserede 
væsker

 W Bestående af tre lag:  
1. Et UV-resistent og robust fleece-lag på oversiden øger rullernes 
holdbarhed 
2. Stærkt absorberende, hvid bindefleece, høj materialestyrke til hurtig 
absorbering af væsker 
3. Kunststofcoating på undersiden forhindrer, at væsker siver ned i 
undergrunden

 W Rullernes bredde passer til togskinner
 W Slidstærk overflade, der kan gås og køres på
 W Optimal til vedligeholdelsesarbejde i det fri

Long Life Outdoor ruller

Anvendelse på jernebanespor: Den brede måtte passer præcist mellem skinnerne. 
Den smalle måtte beskytter siderne.

Dimensioner Ø x L [mm] 130 x 3000 200 x 3000 200 x 6000 200 x 3000 200 x 5000

Variant Med polypropylen-fyld Med polypropylen-fyld Med polypropylen-fyld Fyldt med mineralfiber Fyldt med mineralfiber
Stk. / pakke 4 stk. 4 stk. 2 stk. 4 stk. 2 stk.
Kapacitet [l / sæt] 123 316 316 376 314
Best.-nr. 128-555-JA 128-553-JA 181-568-JA 289-738-JA 289-739-JA

De 3 meter lange enkelte segmenter kan samles til en vilkårlig lang oliebarriere 
med sikkerhedsoverlapning ved hjælp af karabinkroge.

DENSORB oliebarrierer (her: 6 meter segmenter) til inddæmning og opsugning af 
olie på vandoverflader.



Variant Oliebarrierekombination bestående af en flydespærre og 4 stk. DENSORB oliebarrierer

Bredde udvendig [mm] 300
Best.-nr. 215-814-JA
Tilbehør Sæt DENSORB oliebarrierer 300 x 13 cm
Stk. / pakke 4 stk.
Best.-nr. 128-555-JA
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Oliebarrierer

OLIE - til olie, brændstoffer og kulbrinter, vandafvisende

Oliebarrierer til sikker og effektiv inddæmning af olie, benzin, diesel og andre kulbrinter på åbne, stående eller strømmende vandløb.

DENSORB oliebarrierer fås i flere størrelser og forskellige tekniske udførelser til forskellige 
anvendelser. Vælg den rigtige oliebarriere her.

Vælg oliebarrierens længde iht. flodens bredde og 
strømningshastighed. Længderne skal forstås som 
teoretiske standardværdier.

✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓

250 400 500 350 600
Kombination af 
oliebarrierer

sæt 
PROFESSIONAL

ECOLINE AERO

450

bæk

rensningsanlæg

mellemstor flod

kloak

sø

stor flod

havn

Landbeskyttet

0 - 0,5 0,5 - 1,0 1,0 - 1,5 1,5 - 2,0

5 10 m 10 m 15 m 20 m

10 15 m 20 m 30 m 40 m

15 25 m 30 m 45 m 60 m

20 30 m 40 m 60 m 80 m

25 40 m 50 m 75 m 100 m

30 45 m 60 m 90 m 120 m

35 55 m 70 m 105 m 140 m

40 60 m 80 m 120 m 160 m

45 70 m 90 m 135 m 180 m

50 75 m 100 m 150 m 200 m

55 85 m 110 m 165 m 220 m

60 90 m 120 m 180 m 240 m

65 100 m 130 m 195 m 260 m

70 105 m 140 m 210 m 280 m

flodens 
bredde i m

strømningshastighed i m/s

 Aktuelle priser på www.denios.dk     

Har du spørgsmål til at vælge den rigtie oliebarriere? Eller vil du gerne have et individuelt tilbud? 
Kontakt os: 76 24 40 80

Bestående af en flydespærre og 4 stk. DENSORB absorberende oliebarrierer

Oliebarriererkombination

Holdbarhed
Belastningsevne 

(stof/kobling)
Komfort Ponton

Med 
sugeeffektMidlertidigt 

begrænset
Permanent

Kombination af oliebarrierer ✓ Lav Nemt Absorberende 
slange

✓

ECOLINE ✓ Høj Standard Faststof
sæt PROFESSIONAL ✓ ✓ Ekstrem høj Eksklusiv Faststof
AERO ✓ ✓ Ekstrem høj Eksklusiv Luftpåfyldning

 Aktuelle priser på www.denios.dk     

 W Kombination af absorberende oliebarrierer og en genanvendelig flydespærre af kunststof
 W Flydespærren bruges som en barriere, der tilfører oliebarriererne de væsker, der flyder på 
vandet

 W Vha. deres velcrolukninger kan alle barrierer fastgøres til hinanden uanset antal
 W Advarselsfarve for god synlighed, selv i dårligt vejr
 W Kombinationen er 12 m lang, 30 cm høj og har en dykkedybde på ca. 18 cm.
 W Udstyret med spænder til at sætte barriererne fast til flydespærren samt karabinhager til 
at kombinere flere barrierer

 W Særligt effektivt absorberende middel af polypropylen-basis

Her kan du vælge den rette oliebarriere til dit behov. 

https://www.denios.dk/products/215814
https://www.denios.dk/products/128555


oliebarriere

hurtigkobling
endestykke

fordelerstykke
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Flydespærre
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Anvendelsesområde åer, bække, rensningsanlæg renseanlæg, floder, søer, kanaler
floder, kanaler,  

søer, havne
floder, kanaler, søer, havne, rolige 

kystområder

Bredde udvendig [mm] 250 250 250 400 400 400 450 500 500
Længde udvendig [m] 5,0 10,0 15,0 5,0 10,0 15,0 15,0 10,0 15,0
Best.-nr. 267-955-JA 267-956-JA 215-800-JA 267-957-JA 267-958-JA 215-802-JA 215-803-JA 267-959-JA 215-804-JA
Tilbehør

Best.-nr. endestykke 215-805-JA 215-805-JA 215-805-JA 215-806-JA 215-806-JA 215-806-JA 215-807-JA 215-808-JA 215-808-JA
Best.-nr. fordelerstykke 215-809-JA 215-809-JA 215-809-JA 215-810-JA 215-810-JA 215-810-JA 215-811-JA 215-812-JA 215-812-JA

Tilbehør Best.-nr.

jordspyd 1,8 x 100 cm 261-508-JA
forhammer 3 kg 267-965-JA
flydende reb, 5 m, trestrenget, af PP, sort, kan forlænges individuelt, hærder ikke 267-964-JA
Vægmonteringssæt med 2 glideendestykker og 2 løbeskinner, passende til alle størrelser 265-660-JA

OLIE - til olie, brændstoffer og kulbrinter, vandafvisende
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Oliebarrierer

100 mm

250 mm
150 mm

150 mm

400 mm
250 mm

150 mm

450 mm
300 mm

200 mm

500 mm
300 mm

Oliebarriere ECOLINE
Oliebarrierer til kortvarigt brug efter f.eks. olieudslip i vandløb eller som 
forebyggende foranstaltning ved byggearbejde.

 W Robust og væsketæt svejset specialvæv med indvendig flyder
 W Fleksibel anvendelighed, kan genbruges
 W Integrerede lynkoblinger af aluminium gør det muligt at forbinde barrierer, fordelerstykket 
og endestykke med hinanden. På denne måde kan ethvert antal barrierer fastgøres til 
hinanden.

 W Advarselsfarve for god synlighed, selv i dårligt vejr
 W Flydespærre med ballastkæder af galvaniseret stål forhindrer understrømning

Barrieren lægges ud mod strømmen i en vinkel, der er defineret af 
strømningshastigheden og danner således selve barrieren. Strandbarrieren 
forhindrer tilsmudsning af strande og bredder. Specielle endestykker og 
spændeanordninger fastholder oliebarrieren i den ønskede position og danner et 
sikkert arbejdsområde til opsugning af de farlige medier fra vandoverfladen

Billede af oliebarrierer, som her består af flere segmenter, 
to endestykker og et fordelerstykke

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     

Til beskyttelse af større områder kan ethvert antal oliebarrierer 
ECOLINE forbindes til hinanden.

Tilbehør: endestykke Tilbehør: fordelerstykke Opbygning af en DENIOS oliebarriere

Skumplast
Flyder

Split med kæde

Ballastkæde Hurtigkobling

 Aktuelle priser på www.denios.dk     
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Variant light, smal light, smal light, bred light, smal light, bred heavy, smal heavy, smal heavy, bred heavy, bred

Længde udvendig [m] 45 45 45 90 90 45 45 45 70
Bredde udvendig [mm] 380 380 760 380 760 380 380 760 760
Stk. / pakke 1 rulle(r) 2 rulle(r) 1 rulle(r) 2 rulle(r) 1 rulle(r) 1 rulle(r) 2 rulle(r) 1 rulle(r) 1 rulle(r)
Kapacitet [l / sæt] 68 137 137 274 274 106 211 211 329
Best.-nr. 259-112-JA 207-914-JA 207-915-JA 173-864-JA 173-873-JA 259-113-JA 173-861-JA 173-870-JA 259-111-JA

Variant light light light heavy heavy

Længde udvendig [mm] 400 500 500 500 500
Bredde udvendig [mm] 370 400 400 400 400
Perforation nej ja ja ja ja
Stk. / pakke 200 stk. 100 stk. 200 stk. 50 stk. 100 stk.
Kapacitet [l / sæt] 118 80 160 62 124
Best.-nr. 177-886-JA 207-917-JA 175-019-JA 207-919-JA 175-020-JA
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Sugestærk
bindefleece

SPECIAL — til syrer, baser, opløsningsmidler samt ukendte kemikalier

Ruller Special ECONOMY SINGLE

Måtterne SPECIAL Extra (400 x 500 mm) er 
perforeret i midten og fås i 2 materialetykkelser

DENSORB ruller SPECIAL Economy, bredde 38 eller 76 cm, 
til tildækning af større arealer

Måtter Special ECONOMY SINGLE

 W Hydrofil version, opsuger alle væsker
 W Første valg ved lækager med aggressive syrer, baser, opløsningsmidler og ukendte kemikalier
 W Den gule farve advarer om fare og gør det nemt at se, om væsken opsuges
 W Det kemikaliebestandige materiale nedbrydes ikke og udløser ingen farlig reaktion ved kontakt 
med korrossive væsker (se kompatibilitetsliste)

 W Ideel til brug i laboratorier, som underlag under maskiner eller til aftørring af overflader og 
beholdere

Rullerne er perforerede i midten og på tværs efter hver 43. cm. Rullerne er velegnede til 
opsugning af lækager og sprøjtetåge. Rullerne er ideelle ved aftapning eller til at dække 
større arealer.

Stærkt absorberende måtter opsuger spildte væsker hurtigt og effektivt, signal-
farven advarer om fare, fås i forskellige størrelser og to forskellige tykkelser.

Stærkt absorberende lag af polypropylen med åben fiberstruktur og høj sugeevne til hurtig 
absorbering af spildte væsker.
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Måtter light heavy

Længde udvendig [mm] 500 500
Bredde udvendig [mm] 400 400
Stk. / pakke 200 stk. 100 stk.
Kapacitet [l / sæt] 146 96
Best.-nr. 243-812-JA 243-814-JA

Måtter Special ECONOMY DOUBLE
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Ruller light, smal light, bred heavy, smal heavy, bred

Længde udvendig [m] 90 90 45 45
Bredde udvendig [mm] 500 1000 500 1000
Stk. / pakke 2 rulle(r) 1 rulle(r) 2 rulle(r) 1 rulle(r)
Kapacitet [l / sæt] 328 328 215 215
Best.-nr. 243-815-JA 243-816-JA 243-817-JA 243-818-JA

glat fnugfri 
overflade

sugestærk 
bindefleece

SPECIAL — til syrer, baser, opløsningsmidler samt ukendte kemikalier

I den praktiske dispenserboks er måtterne beskyttet og 
kan tages ud efter behov.

Ruller Special ECONOMY DOUBLE

Særlige priser for grossister på forespørgsel: 76 24 40 80 heavy: dobbelt materialetykkelse til større mængder væsker
light: enkel materialetykkelse til mindre lækager og dryp

Måtterne er perforerede i midten for økonomisk brug.

 W Egnet til områder, hvor aggressive kemikalier håndteres og opbevares
 W Det robuste og absorberende lag sørger for en høj slidstyrke selv i mættet tilstand
 W Målrettet anvendelse vha. beskyttelseslaget: 
-  Som underlag ved rengørings-, service- og reparationsarbejde eller på arbejdsborde, når der   
 ønskes en fnugfri overflade (beskyttelseslag opad) eller 
-  Til beskyttelse af gulve eller ved dryppende maskiner til hurtig absorbering af væsken   
 (beskyttelseslag nedad)

 W Det kemikaliebestandige og absorberende lag nedbrydes ikke og udløser ingen farlig reaktion ved 
kontakt med korrossive væsker (se kompatibilitetsliste)

Rullerne er perforeret i midten og på tværs efter hver 40. cm. Det er nemt at rive den 
ønskede længde af, og der bruges ikke mere materiale end nødvendigt. Ekstra brede ruller, 
ideelle til tildækning af store arealer.

Stærkt absorberende lag kombineret med et særligt slidstærkt og fnugfrit beskyttelseslag til 
langvarig brug.
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glat fnugfri 
overflade

glat fnugfri 
overflade

sugestærk 
bindefleece
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Ruller light, smal light, bred heavy, smal heavy, bred

Længde udvendig [m] 45 45 45 45
Bredde udvendig [mm] 380 760 380 760
Stk. / pakke 1 rulle(r) 1 rulle(r) 1 rulle(r) 1 rulle(r)
Kapacitet [l / sæt] 60 120 85 170
Best.-nr. 256-710-JA 256-711-JA 256-712-JA 256-713-JA

Måtter light heavy

Længde udvendig [mm] 500 500
Bredde udvendig [mm] 400 400
Stk. / pakke 100 stk. 100 stk.
Kapacitet [l / sæt] 70 100
Best.-nr. 256-714-JA 256-715-JA

DENSORB® absorbenter

Absorberende lag med et slidstærkt og fnugfrit beskyttelseslag på begge sider opfylder de højeste krav til renhed, 
holdbarhed og slidstyrke

 W Den gule farve advarer om fare og gør det nemt at se, om væsken absorberes
 W Det kemikaliebestandige materiale nedbrydes ikke og udløser ingen farlig reaktion ved kontakt med 
korrossive væsker (se bestandighedsliste)

 W Ideel til brug i laboratorier, til beskyttelse af gulve eller som underlag på arbejdsborde
 W Høj mekanisk belastningsevne, til langvarig brug, til at gå og køre på
 W Fnugfri og velegnet til sensible opgaver, også egnet til at tørre skarpkantede overflader af med
 W Lav risiko for dryp vha. god adhæsion af overfladen og absorberet væske

 W Slidstærke måtter til opsugning af spildte kemikalier i f.eks. laboratorier

Måtterne (400 x 500 mm) er perforerede 
i midten, så det er nemt at rive den 
ønskede længde af.

Ruller Special ECONOMY TRIPLE

Måtter Special ECONOMY TRIPLE

Særlige priser for grossister på forespørgsel: 76 24 40 80 heavy: dobbelt materialetykkelse til større mængder væsker
light: enkel materialetykkelse til mindre lækager og dryp

SPECIAL — til syrer, baser, opløsningsmidler samt ukendte kemikalier

 Aktuelle priser på www.denios.dk     

Rullerne er perforerede i midten og på tværs efter hver 43. cm
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Dimensioner Ø x L [mm] 75 x 1200 75 x 1800 75 x 3000 80 x 5000 75 x 20000

Stk. / pakke 20 stk. 12 stk. 4 stk. 4 stk. 1 stk.
Kapacitet [l / sæt] 53 47 25 53 56
Variant Klar til brug Klar til brug Klar til brug Klar til brug Kan tilklippes
Best.-nr. 123-150-JA 123-151-JA 123-152-JA 265-654-JA 263-309-JA

Særlige priser for grossister på forespørgsel: 76 24 40 80
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Udvendig mål L x B [mm] 250 x 250 460 x 460

Stk. / pakke 30 stk. 16 stk.
Kapacitet [l / sæt] 49 85
Best.-nr. 123-136-JA 123-137-JA

DENSORB® absorbenter

SPECIAL — til syrer, baser, opløsningsmidler samt ukendte kemikalier

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     

Fyldte absorbenter med høj optagelseskapacitet

 W Egnet til områder, hvor aggressive kemikalier håndteres og opbevares
 W Første valg ved lækager med aggressive syrer, baser, opløsningsmidler 
og ukendte kemikalier

 W Velegnet til kontinuerlig brug på alle steder, hvor der skal opsamles spild, 
f.eks. ved aftapning eller under maskiner

 W Hydrofil version, optager alle væsker

Absorberende slanger Special
Slangerne er optimale til at inddæmme lækager

 W Særligt nemme at forme: De kan både smyge sig om hjørner og langs vægge

Til inddæmning og opsugning af meget aggressive kemikalier samt syrer

Absorberende puder Special
 W Velegnet til kontinuerlig brug på alle steder, hvor der skal opsamles 
spild, f.eks. ved aftapning eller under maskiner

 W Til absorbering af dryp fra f.eks. rør, ventiler, hydraulikledninger, flanger 
og tappehaner

 W Den fleksible form gør den også velegnet til brug på steder, der er 
vanskelige at tilgå

 W Meget stor sugeevne

Specielt polypropylen som fyldstof sørger for en god optagelseskapacitet.
Absorbenterne er nemme at bortskaffe, når først væsken er absorberet
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Anvendelse DENSORB Olie Universal Special Olie Universal Special

Type T 60 T 60 T 60 T 76 T 76 T 76
Kapacitet [l / sæt] 60 60 60 76 76 76
Udvendig mål L x B x H [mm] 650 x 220 x 450 650 x 220 x 450 650 x 220 x 450 650 x 220 x 450 650 x 220 x 450 650 x 220 x 450
Best.-nr. 216-520-JA 216-519-JA 216-521-JA 282-158-JA 282-159-JA 282-160-JA

Indhold: 
12 måtter 40 x 50 cm 
1 pude 25 x 25 cm 
1 par beskyttelseshandsker 
1 affaldspose

Anvendelse DENSORB Olie Universal Special Olie Universal Special

Type B 22 B 22 B 22 B 11 B 11 B 11
Kapacitet [l / sæt] 22 22 22 11 11 11
Udvendig mål L x B x H [mm] 500 x 400 x 140 500 x 400 x 140 500 x 400 x 140 500 x 400 x 120 500 x 400 x 120 500 x 400 x 120
Best.-nr. 116-660-JA 146-913-JA 116-661-JA 282-155-JA 282-156-JA 282-157-JA

Indhold: 
65 måtter 40 x 50 cm 
6 slanger 120 x 7,5 cm 
5 puder 25 x 25 cm 
1 par beskyttelseshandsker 
3 affaldsposer

 

Indhold: 
20 måtter 40 x 50 cm 
2 slanger 120 x 7,5 cm 
1 par beskyttelsesbriller 
med gummirem 
1 par beskyttelseshandsker 
1 affaldspose

Indhold: 
50 måtter 50 x 40 cm 
5 slanger 120 x 7,5 cm 
4 puder 25 x 25 cm 
1 par beskyttelseshandsker 
3 affaldsposer

Mobilt spildkit i en transparent taske B 11, 
udførelse Olie
Best.-nr. 282-155-JA

Spildkit i transparent taske T 60, udførelse Special
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Spildkit i transparent taske
Til effektiv brug ved mindre eller mellemstore lækager, f.eks. fra dunke eller små tromler

Mobilt spildkit i en transparent taske B 22, udførelse Special
Best.-nr. 116-661-JA

Spildkit i transparent taske T 76, udførelse Universal

Mobilt spildkit i en transparent taske
 W Pladsbesparende og handy spildkit
 W Ideel til brug alle de steder, hvor der kan opstå lækager
 W Velegnet til placering på servicevogn, gaffeltruck eller 
lastbil

 W Den transparente pose med zip-lukning kan også bruges til 
bortskaffelse af brugte absorbenter

 W Med beskyttelseshandsker og affaldsposer til bortskaffelse af de brugte 
absorbenter

 W Ideel til mobilt brug på alle steder hvor der kan opstå lækager

 W Velegnet til placering på servicevogn, gaffeltruck eller lastbil
 W De store ruder gør indholdet af tasken synligt, uden at tasken først skal 
åbnes



Bestilling og service 76 24 40 80              Aktuelle priser på www.denios.dk
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Der kan vælges mellem følgende 3 udførelser:

OLIE Optager olie, men ikke vand

UNIVERSAL Suger olie, vand og kemikalier op

SPECIAL Til syre, baser og kemikalier

Anvendelse DENSORB Olie Universal Special

Kapacitet [l / sæt] 48 48 48
Udvendig mål L x B x H [mm] 400 x 200 x 500 400 x 200 x 500 400 x 200 x 500
Best.-nr. 157-324-JA 157-327-JA 157-328-JA
Tilbehør

Best.-nr. Opfyldningssæt 157-361-JA 157-362-JA 157-363-JA

Anvendelse DENSORB Olie Universal Special

Kapacitet [l / sæt] 49 49 49
Udvendig mål L x B x H [mm] 360 x 660 x 290 360 x 660 x 290 360 x 660 x 290
Best.-nr. 282-161-JA 282-162-JA 282-163-JA
Tilbehør

Best.-nr. Opfyldningssæt 282-164-JA 282-165-JA 282-166-JA

Indhold: 
40 måtter 40 x 50 cm 
5 slanger 120 x 7,5 cm 
2 puder 25 x 25 cm 
1 par beskyttelsesbriller 
med gummirem 
1 par 
beskyttelseshandsker 
3 affaldsposer

Indhold: 
50 måtter 40 x 50 cm 
3 slanger 120 x 7,5 cm 
1 par beskyttelsesbriller 
med gummirem 
1 par beskyttelseshandsker 
3 affaldsposer

Spildkit i taske, udførelse Special
Best.-nr. 157-363-JA
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Absorberende midler til nødsituationer og til forebyggelse i en praktisk sportstaske.

Mobilt sæt i praktisk taske

 W Den store lynlås gør det muligt at åbne tasken bredt, så de absorberende midler hurtigt kan tages ud. 
 W Den praktiske skulderrem letter transporten til anvendelsesstedet.
 W Slanger bruges til inddæmning af lækager, så væskerne ikke spreder sig
 W Måtter og puder bruges til opsugning af spildte væsker
 W Vha. beskyttelseshandskerne og -brillerne kan brugeren reagere med det samme i tilfælde af en nødsituation.

DENSORB spildkit i robust taske 
med skulderrem

Spildkitstaske til udendørs brug
 W Til effektiv håndtering af lækager og uheld
 W Ideel til brug alle de steder, hvor der kan opstå lækager
 W Velegnet til placering på servicevogn, gaffeltruck eller lastbil
 W Robust, vejrbestandig taske

 W Justerbar skulderrem
 W Velcrolukning til hurtig adgang
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Anvendelse DENSORB OLIE UNIVERSAL SPECIAL

Kapacitet [l / sæt] 26 26 26
Udvendig mål L x B x H [mm] 300 x 400 x 320 300 x 400 x 320 300 x 400 x 320
Best.-nr. 282-167-JA 282-168-JA 282-169-JA
Tilbehør

Best.-nr. Opfyldningssæt 282-170-JA 282-171-JA 282-172-JA
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Indhold: 
10 måtter 50 x 40 cm 
2 slanger 120 x 7,5 cm 
1 beskyttelsesbriller  
med gummirem 
1 par beskyttelseshandsker 
1 affaldsposer

Anvendelse DENSORB OLIE UNIVERSALr SPECIAL

Kapacitet [l / sæt] 14 14 14
Udvendig mål L x B x H [mm] 480 x 480 x 230 480 x 480 x 230 480 x 480 x 230
Best.-nr. 267-161-JA 267-162-JA 267-163-JA
Tilbehør

Best.-nr. Opfyldningssæt 267-164-JA 267-165-JA 267-166-JA

Indhold: 
30 måtter 37 x 40 cm 
3 slanger 120 x 7,5 cm 
1 par helbriller med gummirem 
1 par beskyttelseshandsker 
2 affaldsposer 
1 flersproget klistermærkesæt 
„Absorbenter“

DENSORB® mobile spildkits

Mobilt spildkit i kuffert
Praktisk spildkit i kuffert til optagelse af små lækager

 W Takket være de kompakte dimensioner er spildkittet ideelt til at tage med i køretøjer eller 
til pladsbesparende opbevaring i arbejdsområder med fare for lækager

 W Til mobilt brug på steder, hvor miljø- eller sundhedsfarlige væsker håndteres, 
transporteres eller opbevares

 Aktuelle priser på www.denios.dk     

Mobilt spildkit i kuffert, udførelse Universal

DENSORB spildkit i kompakt 
stabelbeholder, mobil version 

Spildkit i euro-stabelbeholder, udførelse 
Universal

Hurtig og effektiv inddæmning og optagelse af spildte farlige medier, f.eks. fra 
beskadigede beholdere eller smådunke.

Spildkit i euro-stabelbeholder

 W De robuste beholdere har den perfekte størrelse til opbevaring i udrykningskøretøjer.
 W Praktisk, let, formstabil, pladsbesparende og mobil i brug.
 W Fyldt med stærkt sugende absorbenter til sikker optagelse af lækager.
 W Vha. beskyttelseshandskerne og -brillerne kan brugeren reagere med det samme i tilfælde af 
en nødsituation.

https://www.denios.dk/products/282167
https://www.denios.dk/products/282168
https://www.denios.dk/products/282169
https://www.denios.dk/products/282170
https://www.denios.dk/products/282171
https://www.denios.dk/products/282172
https://www.denios.dk/products/267161
https://www.denios.dk/products/267162
https://www.denios.dk/products/267163
https://www.denios.dk/products/267164
https://www.denios.dk/products/267165
https://www.denios.dk/products/267166


Indhold: 
40 måtter 40 x 50 cm 
5 slanger 120 x 7,5 cm 
2 puder 25 x 25 cm 
1 kemikalie- og syrebinder  
Multi-Sorb, 400 g 
1 helbriller med gummirem 
1 par beskyttelseshandsker 
3 affaldsposer 
1 flersproget klistermærkesæt 
"Absorbenter"
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Anvendelse DENSORB OLIE UNIVERSAL SPECIAL

Kapacitet [l / sæt] 67 67 67
Udvendig mål L x B x H [mm] 800 x 450 x 540 800 x 450 x 540 800 x 450 x 540
Best.-nr. 155-181-JA 155-182-JA 155-183-JA
Tilbehør

Best.-nr. Opfyldningssæt 147-851-JA 147-852-JA 147-853-JA

Anvendelse DENSORB OLIE UNIVERSAL SPECIAL 

Kapacitet [l / sæt] 67 67 67
Udvendig mål L x B x H [mm] 810 x 400 x 440 810 x 400 x 440 810 x 400 x 440
Best.-nr. 116-744-JA 116-745-JA 116-746-JA
Tilbehør

Best.-nr. Opfyldningssæt 147-851-JA 147-852-JA 147-853-JA

Indhold: 
25 måtter 40 x 50 cm 
8 slanger 120 x 7,5 cm 
16 puder 25 x 25 cm 
1 beskyttelsesbriller  
med gummirem* 
2 par beskyttelseshandsker 
2 affaldsposer

Indhold: 
25 måtter 50 x 40 cm 
8 slanger 120 x 7,5 cm 
16 puder 25 x 25 cm 
2 par beskyttelseshandsker 
2 affaldsposer

Anvendelse DENSORB OLIE UNIVERSAL SPECIAL

Kapacitet [l / sæt] 50 50 50
Udvendig mål L x B x H [mm] 400 x 600 x 349 400 x 600 x 349 400 x 600 x 349
Best.-nr. 282-173-JA 282-174-JA 282-175-JA
Tilbehør

Best.-nr. Opfyldningssæt 282-176-JA 282-177-JA 282-178-JA
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Mobilt spildkit i robust transportboks

Mobilt sæt i transportboks, Universal, Best.-nr. 116-745-JA

Den kompakte beholder beskytter absorbenterne mod fugt og støv, har en lav egenvægt og 4 styrehjul. Så kan der reageres hurtigt og 
effektivt

Spildkit i transparent boks med hjul

DENSORB® mobile spildkits

 W Tilpasset til internt brug

Velegnet til placering på servicevogn, gaffeltruck eller lastbil

 W Robust boks med ergonomisk håndtag
 W Udstyret med pladsbesparende dobbeltlåger 
 W Let og stabil

 W Indholdet kan ses uden at åbne tasken
 W For at beskytte indholdet mod uautoriseret 
adgang kan sikkerhedsboksene aflåses 
vha. hængelås eller forsegles

Spildkit i transparent boks med hjul, udførelse olie, Best.-nr. 
155-181-JA

Den rummelige boks er nem 
at transportere ved hjælp af 
ergonomiske greb.

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     

Spildkit i rød foldekasse, udførelse 
Special

Let håndterligt spildkit i en praktisk transportboks i iøjnefaldende rød farve til hurtig håndtering af lækager. 

Spildkit i rød foldekasse

 W Kassen har et to-fløjet hængslet låg og er pakket med de nødvendige 
absorbenter samt personligt sikkerhedsudstyr til professionel håndtering 
af faresituationer. 

 W Multi-Sorb granulatet forhindrer emissioner og har en ekstremt høj 
sugekapacitet, især ved vandige farlige medier.

Best.-nr. 282-175-JA

Spildkittene kan også fyldes individuelt med absorbenter. Ring og hør nærmere! 76 24 40 80

https://www.denios.dk/products/155181
https://www.denios.dk/products/155182
https://www.denios.dk/products/155183
https://www.denios.dk/products/147851
https://www.denios.dk/products/147852
https://www.denios.dk/products/147853
https://www.denios.dk/products/116744
https://www.denios.dk/products/116745
https://www.denios.dk/products/116746
https://www.denios.dk/products/147851
https://www.denios.dk/products/147852
https://www.denios.dk/products/147853
https://www.denios.dk/products/282173
https://www.denios.dk/products/282174
https://www.denios.dk/products/282175
https://www.denios.dk/products/282176
https://www.denios.dk/products/282177
https://www.denios.dk/products/282178
https://www.denios.dk/products/116745
https://www.denios.dk/products/155181
https://www.denios.dk/products/282175


Indhold: 
400 måtter 50 x 40 cm 
20 slanger 120 x 7,5 cm 
4 slanger 300 x 7,5 cm 
15 puder 25 x 25 cm 
2 par beskyttelsesbriller med gummirem 
2 par beskyttelseshandsker 
25 affaldsposer

Indhold: 
100 måtter 50 x 40 cm 
7 slanger 120 x 7,5 cm 
10 puder 25 x 25 cm 
1 par beskyttelsesbriller med gummirem 
1 par beskyttelseshandsker 
5 affaldsposer

Indhold: 
200 måtter 50 x 40 cm 
22 slanger 120 x 7,5 cm 
12 puder 25 x 25 cm 
2 par beskyttelsesbriller med gummirem 
2 par beskyttelseshandsker 
8 affaldsposer

Type B 12 B 12 B 12 B 24 B 24 B 24 B 36 B 36 B 36

Anvendelse 
DENSORB

OLIE UNIVERSAL SPECIAL OLIE UNIVERSAL SPECIAL OLIE UNIVERSAL SPECIAL 

Kapacitet [l / sæt] 115 115 115 238 238 238 415 415 415
Udvendig mål  
L x B x H [mm] 560 x 480 x 940 560 x 480 x 940 560 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

Farve rullevogn blå grøn gul blå grøn gul blå grøn gul
Best.-nr. 157-332-JA 157-333-JA 157-334-JA 157-335-JA 157-336-JA 157-337-JA 267-666-JA 267-667-JA 267-668-JA
Tilbehør

Best.-nr.  
Opfyldningssæt 157-367-JA 157-368-JA 157-369-JA 157-370-JA 157-371-JA 157-372-JA 267-669-JA 267-670-JA 267-671-JA
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Type Small

Anvendelse DENSORB OLIE UNIVERSAL SPECIAL 

Kapacitet [l / sæt] 55 55 55
Udvendig mål L x B x H [mm] 400 x 510 x 950 400 x 510 x 950 400 x 510 x 950
Best.-nr. antracit 267-167-JA 267-168-JA 267-169-JA
Best.-nr. gul 290-816-JA 290-815-JA 290-817-JA
Tilbehør

Best.-nr. Opfyldningssæt 267-170-JA 267-171-JA 267-172-JA

Indhold: 
1 absorberende rulle 20 m x 38 cm  
inkl. akse til ophængning 
8 absorberende slanger 120 x 7,5 cm 
2 absorberende puder 25 x 25 cm 
25 klude 38 x 40 cm 
1 par beskyttelsesbriller med gummirem 
1 par beskyttelseshandsker 
5 affaldsposer

Der kan vælges mellem følgende 3 udførelser:

OLIE Optager olie, men ikke vand

UNIVERSAL Suger olie, vand og kemikalier op

SPECIAL Til syre, baser og kemikalier
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 Aktuelle priser på www.denios.dk     

2 Spildkit i DENSORB Caddy

Spildkit i container med hjul
Ideel til hurtig transport af en stor mængde absorbenter til et 
ulykkessted. 

 W Praktiske absorbenter
 W Disse vandtætte containere med hjul kan også bruges til indsamling af 
brugte absorbenter

Med transparent dør, synligt indhold

Spildkit i DENSORB Caddy Small

 W Med massive gummihjul til nem og hurtig manøvrering
 W Særligt ved påfyldningen gør den perforerede, absorberende 
rulle det nemt at rive den ønskede mængde af

 W En udsparing på bagsiden muliggør placering af et advarselsskilt 
vha. et monteringssæt (fås som tilbehør).

 W Fås i grå eller signalgul Caddy

Spild kit B 12 i 120 liters 
container med hjul

https://www.denios.dk/products/157332
https://www.denios.dk/products/157333
https://www.denios.dk/products/157334
https://www.denios.dk/products/157335
https://www.denios.dk/products/157336
https://www.denios.dk/products/157337
https://www.denios.dk/products/267666
https://www.denios.dk/products/267667
https://www.denios.dk/products/267668
https://www.denios.dk/products/157367
https://www.denios.dk/products/157368
https://www.denios.dk/products/157369
https://www.denios.dk/products/157370
https://www.denios.dk/products/157371
https://www.denios.dk/products/157372
https://www.denios.dk/products/267669
https://www.denios.dk/products/267670
https://www.denios.dk/products/267671
https://www.denios.dk/products/267167
https://www.denios.dk/products/267168
https://www.denios.dk/products/267169
https://www.denios.dk/products/290816
https://www.denios.dk/products/290815
https://www.denios.dk/products/290817
https://www.denios.dk/products/267170
https://www.denios.dk/products/267171
https://www.denios.dk/products/267172


Indhold: 
1 bindefleece-rulle 90 m x 38 cm  
inkl. akse til ophængning 
12 bindefleece-slanger 120 x 7,5 cm 
6 bindefleece-puder 25 x 25 cm 
1 sæk granulat 8 kg 
1 granulatskovl* 
1 par 
beskyttelsesbriller 
med gummirem 
2 par 
beskyttelseshandsker 
10 affaldsposer 
*medfølger ikke i 
opfyldningssættet, 
bestilles separat
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Type medium Extra Large

Anvendelse DENSORB OLIE UNIVERSAL SPECIAL OLIE UNIVERSAL SPECIAL

Kapacitet [l / sæt] 102 100 100 190 187 188
Udvendig mål L x B x H [mm] 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
Best.-nr. antracit 259-470-JA 259-469-JA 259-471-JA 219-594-JA 219-593-JA 219-595-JA
Best.-nr. gul 290-813-JA 290-812-JA 290-814-JA 290-810-JA 290-809-JA 290-811-JA
Tilbehør

Best.-nr. Opfyldningssæt 259-473-JA 259-472-JA 259-474-JA 219-597-JA 219-596-JA 219-598-JA

Bestil også

Indhold: 
1 bindefleece-rulle 45 m x 38 cm  
inkl. akse til ophængning 
7 bindefleece-slanger 120 x 7,5 cm 
2 bindefleece-puder 25 x 25 cm 
25 klude 38 x 40 cm 
1 sæk granulat 10 kg 
1 granulatskovl* 
1 advarselsskilt* 
1 par beskyttelsesbriller med 
gummirem 
1 par beskyttelseshandsker 
10 affaldsposer 
*medfølger ikke i opfyldningssættet, 
bestilles separat

Bestilling og service 76 24 40 80
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 Aktuelle priser på www.denios.dk     

2

Absorbentspildkit, udførelse olie, i 
DENSORB Caddy Extra Large

DENSORB® spildkits 

 W Særligt ved påfyldningen gør de perforerede absorbentruller det nemt at rive den ønskede mængde af. Granulataterne er 
velegnet til at gendanne underlagets skridsikkerhed efter absorbering af den spildte væske

 W Nem tilgængelighed
 W Med massive gummihjul til nem og hurtig manøvrering
 W Stor dør muliggør nem adgang til absorbenterne

 W Optimalt absorberende udstyr til lækager
 W Disse stabile transportvogne er fyldt med DENSORB absorbenter af høj kvalitet

Spildkit Universal i DENSORB 
Caddy medium

Henvisningsskilt ”DENSORB Nødhjælpssæt” af 
vejrbestandig kunststof, 400 x 400 mm

Mobilt spildkit i DENSORB Caddy

Ergonomisk 
håndtag til sikker 
håndtering, også 
med beskyttelses-
handsker.

For at beskytte indholdet mod 
uautoriseret adgang kan DENSORB 
Caddy Medium aflåses vha. hængelås 
eller også forsegles.

En anordning på bagsiden af 
transportvognen, Medium Caddy, 
muliggør placering af advarselsskiltet.

Best.-nr. 259-815-JA

Spildkit i container med hjul

Best.-nr. 219-594-JA

https://www.denios.dk/products/259470
https://www.denios.dk/products/259469
https://www.denios.dk/products/259471
https://www.denios.dk/products/219594
https://www.denios.dk/products/219593
https://www.denios.dk/products/219595
https://www.denios.dk/products/290813
https://www.denios.dk/products/290812
https://www.denios.dk/products/290814
https://www.denios.dk/products/290810
https://www.denios.dk/products/290809
https://www.denios.dk/products/290811
https://www.denios.dk/products/259473
https://www.denios.dk/products/259472
https://www.denios.dk/products/259474
https://www.denios.dk/products/219597
https://www.denios.dk/products/219596
https://www.denios.dk/products/219598
https://www.denios.dk/products/259815
https://www.denios.dk/products/219594
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Indhold: 
100 måtter 50 x 40 cm 
6 slanger 120 x 7,5 cm 
8 puder 25 x 25 cm 
1 par beskyttelsesbriller med gummirem* 
1 par beskyttelseshandsker 
10 affaldsposer

Indhold: 
200 måtter 50 x 40 cm 
10 slanger 120 x 7,5 cm 
15 puder 25 x 25 cm 
1 par beskyttelsesbriller med gummirem* 
1 par beskyttelseshandsker 
20 affaldsposer

Indhold: 
400 måtter 50 x 40 cm 
20 slanger 120 x 7,5 cm 
10 puder 25 x 25 cm 
2 sæk granulat à 8 kg 
1 granulatskovl, længde 105 cm* 
2 par beskyttelsesbriller med gummirem 
2 par beskyttelseshandsker 
50 affaldsposer 
*medfølger ikke i opfyldningssættet, bestilles separat
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2 absorberende ruller 45 m x 38 cm 
400 måtter 50 x 40 cm 
40 slanger 120 x 7,5 cm 
16 slanger 300 x 7,5 cm 
30 puder 25 x 25 cm 
3 sæk granulat à 8 kg 
1 granulatskovl, længde 105 cm* 
3 par beskyttelsesbriller med gummirem 
3 par beskyttelseshandsker 
75 affaldsposer 
*medfølger ikke i opfyldningssættet, bestilles separat

Indhold: 

Type SF 100 SF 200

Anvendelse DENSORB OLIE UNIVERSAL SPECIAL OLIE UNIVERSAL SPECIAL

Kapacitet [l / sæt] 109 109 109 211 211 211
Udvendig mål B x D x H (mm): 975 x 705 x 460 975 x 705 x 460 975 x 705 x 460 975 x 705 x 665 975 x 705 x 665 975 x 705 x 665
Best.-nr. 157-347-JA 157-348-JA 157-350-JA 157-343-JA 157-344-JA 157-345-JA
Tilbehør

Best.-nr. Opfyldningssæt 157-357-JA 157-359-JA 157-360-JA 157-354-JA 157-355-JA 157-356-JA

Type SF 400 SF 700

Anvendelse DENSORB OLIE UNIVERSAL SPECIAL OLIE UNIVERSAL SPECIAL

Kapacitet [l / sæt] 414 406 410 748 742 742
Udvendig mål B x D x H (mm): 1210 x 785 x 780 1210 x 785 x 780 1210 x 785 x 780 1400 x 1070 x 930 1400 x 1070 x 930 1400 x 1070 x 930
Best.-nr. 157-339-JA 157-341-JA 157-342-JA 267-672-JA 267-673-JA 267-674-JA
Tilbehør

Best.-nr. Opfyldningssæt 157-351-JA 157-352-JA 157-353-JA 267-675-JA 267-676-JA 267-677-JA

Spildkits
For at beskytte indholdet mod uautoriseret adgang kan sikkerhedsboksene aflåses vha. hængelås eller forsegles

 W Egnet til opstilling udendørs
 W Alle vigtige absorbenter og hjælpemidler lige ved hånden takket være den store åbning
 W Den stabile udførelse beskytter absorbenterne mod beskadigelse og vejrpåvirkninger

I det praktiske låg kan der 
opbevares smådele, som 
der er brug for i en fart i 
nødstilfælde, f.eks. handsker og 
sikkerhedsbriller.

 Aktuelle priser på www.denios.dk     

Sikkerhedsboks, fyldt med absorbenter, 
optagelseskapacitet op til 211 liter

https://www.denios.dk/products/157347
https://www.denios.dk/products/157348
https://www.denios.dk/products/157350
https://www.denios.dk/products/157343
https://www.denios.dk/products/157344
https://www.denios.dk/products/157345
https://www.denios.dk/products/157357
https://www.denios.dk/products/157359
https://www.denios.dk/products/157360
https://www.denios.dk/products/157354
https://www.denios.dk/products/157355
https://www.denios.dk/products/157356
https://www.denios.dk/products/157339
https://www.denios.dk/products/157341
https://www.denios.dk/products/157342
https://www.denios.dk/products/267672
https://www.denios.dk/products/267673
https://www.denios.dk/products/267674
https://www.denios.dk/products/157351
https://www.denios.dk/products/157352
https://www.denios.dk/products/157353
https://www.denios.dk/products/267675
https://www.denios.dk/products/267676
https://www.denios.dk/products/267677


Indhold: 
200 måtter 50 x 40 cm 
24 slanger 120 x 7,5 cm  
10 puder 25 x 25 cm 
4 sæk granulat à 8 kg  
1 granulatskovl, længde 105 cm* 
3 par beskyttelseshandsker 
5 affaldsposer 
*medfølger ikke i 
opfyldningssættet, bestilles separat
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Indhold: 
100 måtter 50 x 40 cm 
20 slanger 120 x 7,5 cm 
15 puder 25 x 25 cm 
1 sæk granulat, olie- og kemikaliebinder* 
1 par beskyttelsesbriller med gummirem* 
1 beskyttelsesdragt* 
3 par beskyttelseshandsker 
1 granulatskovl* 
5 affaldsposer 
*medfølger ikke i  
opfyldningssættet, men  
kan bestilles separat

Anvendelse DENSORB OLIE UNIVERSAL SPECIAL

Udvendig mål L x B x H [mm] 1000 x 640 x 655 1000 x 640 x 655 1000 x 640 x 655
Kapacitet [l / sæt] 170 166 168
Best.-nr. uden hjul 155-194-JA 155-195-JA 155-196-JA
Best.-nr. med hjul 155-191-JA 155-192-JA 155-193-JA
Tilbehør

Best.-nr. Opfyldningssæt 147-858-JA 147-856-JA 147-860-JA

Bestil også

Best.-nr. 259-815-JA
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Anvendelse DENSORB OLIE UNIVERSAL SPECIAL

Kapacitet [l / sæt] 288 272 280
Udvendig mål L x B x H [mm] 1200 x 800 x 760 1200 x 800 x 760 1200 x 800 x 760
Best.-nr. stationær 116-753-JA 147-867-JA 116-754-JA
Best.-nr. med hjul 116-755-JA 147-868-JA 116-756-JA
Tilbehør

Best.-nr. Opfyldningssæt 147-870-JA 147-869-JA 147-871-JA

Spildkit i boks med låg
Stort udvalg af absorbenter til mange formål

Spildkit i transportboks

 W Praktisk og rummelig boks
 W Udover DENSORB absorbenter af høj kvalitet indeholder sættet også en 
sæk med olie- og kemikalieabsorbenter, som er velegnet til at gendanne 
underlagets skridsikkerhed efter absorbering af den spildte væske

 W Inkl. løst låg

Henvisningss-
kilt ”DENSORB 
Nødhjælpssæt” 
af vejrbestandig 
kunststof,  
400 x 400 mm

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     

 W Stort spildkit med absorbenter til større lækager, f.eks. fra 200 liters tromler
 W Pakket i anvendelsesorienteret rækkefølge
 W Stationær til definerede anvendelser eller med hjul til mobilt brug
 W Udover DENSORB absorbenter af høj kvalitet indeholder sættet også granulater, som er velegnet til at gendanne 
underlagets skridsikkerhed efter absorbering af den spildte væske

https://www.denios.dk/products/155194
https://www.denios.dk/products/155195
https://www.denios.dk/products/155196
https://www.denios.dk/products/155191
https://www.denios.dk/products/155192
https://www.denios.dk/products/155193
https://www.denios.dk/products/147858
https://www.denios.dk/products/147856
https://www.denios.dk/products/147860
https://www.denios.dk/products/259815
https://www.denios.dk/products/116753
https://www.denios.dk/products/147867
https://www.denios.dk/products/116754
https://www.denios.dk/products/116755
https://www.denios.dk/products/147868
https://www.denios.dk/products/116756
https://www.denios.dk/products/147870
https://www.denios.dk/products/147869
https://www.denios.dk/products/147871
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Udførelse Absodan Universal Absodan Plus Absodan SuperPlus

Indhold (kg) 20 10 20 10
Kapacitet [l / sæt] 16 9 19 10
Rumvægt [g/l] 507 533 533 542
Kornstørrelse min. [mm] 1,00 0,50 0,50 0,30
Kornstørrelse maks. [mm] 3,0 1,0 1,0 0,7
Antal poser pr. palle 36 78 36 78
Best.-nr. 256-705-JA 256-707-JA 256-706-JA 256-708-JA

Oliebinder Arbejdssted Emballage

Produktbetegnelse
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UNIVERSAL

✓ diatoméjord (moler) ✓ ✓ ✓ ✓

✓ kalciumsilikat ✓ ✓ ✓ ✓
cellulose ✓ ✓

✓ sepiolit ✓ ✓ ✓ ✓

✓ diatoméjord (moler) ✓ ✓ ✓ ✓

✓ diatoméjord (moler) ✓ ✓ ✓ ✓

✓ diatoméjord (moler) ✓ ✓ ✓ ✓

OLIE

✓ ✓ ✓ tørv ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ perlit ✓ ✓ ✓ ✓

✓ polyuretan ✓ ✓

✓ polyuretan ✓ ✓ ✓ ✓

SPECIAL

✓ siliciumdioxid ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ kiselgur ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ diatoméjord (moler) ✓ ✓ ✓ ✓
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Udvendig mål L x B [mm] 250 x 110 527 x 247 1032 x 257

Best.-nr. 119-237-JA 119-236-JA 119-235-JA

  

Antistatiske skovle til granulater
 W Til fordeling og bortskaffelse af granulater
 W Ergonomisk
 W Let og robust
 W Af UV-stabilt kunststof af høj kvalitet
 W Glatte overflader for let rengøring

DENSORB® granulater

 W Mineralsk granulat på basis af moler (diatoméjord, kalcineret)
 W Hurtigt virkende, sikker at bruge, optager alle typer væske fra faste 
overflader: olie, syrer, baser, vandholdige og organiske opsløsninger

 W Indkapsler den optagede væske i sin porøse struktur

 W Kemisk inert overfor samtlige væsker (undtagen flussyre)
 W Ikke-brændbart i ubrugt tilstand

 

 

 Aktuelle priser på www.denios.dk     

Universalabsorbent Absodan

Universal grovkornet

Universal finkorn

Gran-Sorb Universal

Universal ekstra grov

Absodan Universal

Absodan Plus

Absodan SuperPlus

Miljøvenlig oliebinder, der flyder på vand

Oliebinder som flyder oven på vand

Oliebinder Quick-Sorb

Oliebinder til al slags vejr

Multi-Sorb med farveindikator

Multi-Sorb

Olie- og kemikaliebinder
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https://www.denios.dk/products/256705
https://www.denios.dk/products/256707
https://www.denios.dk/products/256706
https://www.denios.dk/products/256708
https://www.denios.dk/products/119237
https://www.denios.dk/products/119236
https://www.denios.dk/products/119235
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UNIVERSAL - til olie, køle- smøre- og opløsningsmidler samt vandholdige opløsninger
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TOP-SELLER

Best.-nr. 170-113-JA

Best.-nr. 208-180-JA

Best.-nr. 157-215-JA

Best.-nr. 157-176-JA

Variant Universal finkornet Universal grovkornet Gran-Sorb Universal Universal ekstra grov

Indhold (kg) 20 10 20 14 20
Kapacitet [l / sæt] 27 8 16 16 9
Rumvægt [g/l] 595 500 500 512 720
Kornstørrelse min. [mm] 0,13 1,00 1,00 0,40 0,50
Kornstørrelse maks. [mm] 1,0 3,0 3,0 3,4 6,0
Antal poser pr. palle 36 78 36 65 55
Best.-nr. 170-113-JA 208-180-JA 119-252-JA 157-176-JA 157-215-JA

DENSORB® granulater

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     

Universal grovkornet

 W Mineralsk granulat på basis af moler (diatoméjord, kalcineret)
 W Den grove kornstørrelse muliggør udendørs brug, f.eks. på trafikområder (type III R)
 W Kemisk inert overfor samtlige væsker (undtagen flussyre)
 W Høj optagelses- og sugeevne
 W Ikke-brændbart i ubrugt tilstand

Type III R

Egnet til trafikområder (type III R)

Universal finkornet

 W Mineralsk porebetongranulat på basis af calciumsilikathydrat
 W Til opsugning af olie og andre spildte væsker
 W Høj optagelses- og sugeevne
 W Den lyse farve gør det muligt at vurdere mætningsgraden
 W Ikke-brændbart i ubrugt tilstand

Antistatisk

Gran-Sorb Universal

 W Granulat på basis af genbrugt cellulose
 W Støvfri og nem at fjerne
 W Binder olier, opløsningsmidler, 
kølesmøremidler samt andre ikke aggressive 
væsker umiddelbart efter kontakt

 W Ideel til glatte gulve
 W Ridser ikke, skåner parketgulve
 W Meget lille askerest ved forbrænding

Type III R

Universal ekstra grov

 W Mineralsk granulat på basis af sepiolith
 W Ideel til ru gulve og udvendige områder med 
stærk trafik

 W Kemisk inert, ikke giftigt

 W Den lyse farve gør det muligt at vurdere 
mætningsgraden

 W Ikke-brændbart i ubrugt tilstand
 W Maksimal anti-skrid effekt

Du kan finde alle produkter fra kategorien 
absorbenter her:

www.denios.dk/kat/39126

https://www.denios.dk/products/170113
https://www.denios.dk/products/208180
https://www.denios.dk/products/157215
https://www.denios.dk/products/157176
https://www.denios.dk/products/170113
https://www.denios.dk/products/208180
https://www.denios.dk/products/119252
https://www.denios.dk/products/157176
https://www.denios.dk/products/157215


Variant
Miljøvenlig oliebinder, der 

flyder på vand
SORBIX WB 0/3 Oliebinder Quick-Sorb

Oliebinder til 
alt slags vejr

Oliebinder til alle slags vejr

Indhold (kg) 6 7 5 12 6 8 18
Kapacitet [l / sæt] 27 31 11 30 9 12 24
Rumvægt [g/l] 151 70 260 260 405 405 405
Kornstørrelse min. [mm] 1 1 1 1 1 1 1
Kornstørrelse maks. [mm] 4 3 4 4 4 4 4
Antal poser pr. palle 36 24 50 36 40 50 36
Best.-nr. 180-851-JA 119-254-JA 208-182-JA 157-218-JA 208-190-JA 208-181-JA 123-167-JA
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Oliebinder til alt slags vejr

Oliebinder til alt slags vejr, 6 kg spand

Oliebinder Quick-Sorb

SORBIX WB 0/3

Miljøvenlig oliebinder, der flyder på vand

 W Granulat på basis af genbrugt polyurethanskum
 W Absorberer kulbrinter, olie, brændstoffer, kølesmøremidler og andre 
kulbrintebaserede væsker hurtigt og pålideligt

 W Vandafvisende - kan anvendes i regnvejr og i fugtige områder 
 W Egnet til veje og trafikområder
 W Høj sugeeffekt

DENSORB® granulater

 W Granulat på basis af poyurethanskum
 W Meget hurtig opsugning af olie, stærkt absorberende
 W Ideel til flisebelagte og forseglede gulve
 W Ridser ikke, skåner parketgulve
 W Særkt absorberende, meget drøj i brug

 W Granulat på basis af perlit (vulkansk sten)
 W Vandafvisende og meget let, flyder på vandoverfladen, selv ved 
kraftige turbulenser

 W Velegnet til anvendelse i vand, på veje og gulvarealer

I / II / III R SF

I / II / III R

I / II / III R

 W Ikke giftigt naturprodukt af biologisk nedbrydelige naturfibre
 W Absorberer olie, diesel, skæreolie, planteolie, oliebaserede 
opløsningsmidler og andre kulbrintebaserede væsker såvel som 
farve og lak

 W Kan bruges på både vandoverflader, veje og industrigulve
 W Ridser ikke, skåner parketgulve

Type III R

OLIE - til olie, brændstoffer og kulbrinter, vandafvisende

Best.-nr. 208-190-JA

Best.-nr. 180-851-JA

Best.-nr. 119-254-JA

https://www.denios.dk/products/180851
https://www.denios.dk/products/119254
https://www.denios.dk/products/208182
https://www.denios.dk/products/157218
https://www.denios.dk/products/208190
https://www.denios.dk/products/208181
https://www.denios.dk/products/123167
https://www.denios.dk/products/208190
https://www.denios.dk/products/180851
https://www.denios.dk/products/119254


Multi-Sorb Multi-Sorb med farveindikator Universalbinder

Indhold (kg) 0,4 10,0 0,4 5,0 10,0
Kapacitet [l / sæt] 1 18 1 9 10
Rumvægt [g/l] 425 425 425 425 530
Kornstørrelse min. [mm] 0,13 0,13 0,13 0,13 0,30
Kornstørrelse maks. [mm] 0,5 0,5 0,5 0,5 0,7
Dunke 400 g flaske 10 kg pose 400 g flaske 5 kg spand 10 kg sæk
Best.-nr. 157-219-JA 191-444-JA 201-755-JA 201-754-JA 159-823-JA

345

2

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     

Hå
nd

te
rin

g 
af

 o
lie

r o
g 

ke
m

ik
al

ie
r

DENSORB® granulater

TOP PRODUKT

 W Type III R

Denne absorbent er velegnet til absorbering af syrer, lud, brandfar-
lige, antændelige og polære væsker. Den består af kalcinerede og 
meget kraftigt sugende naturmineraler, som kan bruges på glatte 
eller porøse overflader, både inden- og udendørs. Absorbenten er 
ikke brændbar i ubrugt tilstand.

Universalbinder

Kemikalie- og syrebinder Mulit-Sorb

Spildkit til spildt kviksølv
Specielt til optagelse af spildt kviksølv (op til 100 ml)

 W Bestående af en dåse med skruelåg med særlig skumindsats
 W Når skumindsatsen trykkes let på spildt kviksølv, åbner dets porer og 
absorberer kviksølvkuglerne

 W Kuglerne løsner sig og falder gennem den perforerede skive ned i dåsen 
når låget skrues på

SPECIAL — til syrer, baser, opløsningsmidler samt ukendte kemikalier

 W Absorbenter til alle slags farlige medier
 W Granulat baseret på en polymerforbindelse med ekstremt høj sugekapacitet
 W 1 kilo Multi-Sorb optager op til 75 liter vandige væsker
 W Hydrofil og kemisk inert, absorberer alle væsker
 W Ikke-antændelig, ikke-brandfremmende og ikke-støveksplosiv
 W Let at bruge, også egnet til etablering af dæmninger
 W Forhindrer emissioner og dampe ved indkapsling af de farlige medier 
umiddelbart efter kontakt

 W Kan bruges med det samme uden risiko
 W Type III R

Best.-nr. 256-709-JA

Best.-nr. 159-823-JA

Indikatorvirkning advarer ved hjælp 
af farveskift ved syrer (gul) eller 
lud (rød).

 

https://www.denios.dk/products/157219
https://www.denios.dk/products/191444
https://www.denios.dk/products/201755
https://www.denios.dk/products/201754
https://www.denios.dk/products/159823
https://www.denios.dk/products/256709
https://www.denios.dk/products/159823
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Best.-nr. 271-433-JA
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Lækagedetektor SpillGuard®

www.denios.dk/shop

SpillGuard® i et opsamlingskar af stål  
til 200 liters tromler

Anvendelseseksempler for SpillGuard® og SpillGuard® connect

Det første advarselssystem af sin slags: Spillguard® lækagedetektor er fuldstændig autarkisk, klar til brug og kan anvendes i 
ethvert opsamlingskar. Den registrerer farlige lækager og advarer dig straks ved at udsende en alarm. På den måde vinder du 
værdifuld tid, som du kan bruge til at afhjælpe situationen og forhindre større farer.

Den nemmeste ibrugtagning: sæt ned, tænd og vær sikker!

En rød LED signalerer den sikre funktion.

Et akustisk signal advarer om udskiftning af SpillGuard® (efter op til 5 år).

Udviklet til langtidsbrug - med godkendelse til ATEX-zone 0.

Ved kontakt med flydende farlige medier udløses en audiovisuel alarm i mindst 24 timer.

Nem og sikker brug vha. intelligent og stabil detektor i et meget modstandsdygtig 
og elektrisk ledende hylster.

SpillGuard® i en reol til farlige medier  
med opsamlingskar til smådunke af stål

Lækagedetektor SpillGuard®

SpillGuard®

 Aktuelle priser på www.denios.dk     

se side
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se side
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https://www.denios.dk/products/271433


SpillGuard® connect - til nem og sikker 
fjernovervågning via Narrowband IoT.
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Best.-nr. 276-016-JA
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Lækagedetektor SpillGuard®

Anvendelseseksempler for SpillGuard® og SpillGuard® connect Kan anvendes overalt 
og bruges til de fleste 
gængse farlige medier, 
se bestandighedslisten 
på www.denios.dk/
spillguard. For medier, 
som ikke er anført i 
bestandighedslisten, 
kan der gennemføres en 
laboratorietest for at påvise 
SpillGuard®’s egnethed.

SpillGuard® i et depot til  
farlige medier af kunststof

SpillGuard® i et skab til  
farlige medier af kunststof

SpillGuard® connect

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     

Udnyt fordelene ved digitaliseringen til din lækagehåndtering 4.0. Du kan overvåge alle SpillGuard® connect-detektorer, der 
anvendes i din virksomhed, centralt via en web-applikation.

Du kan konfigurere individuelle alarmer, som bliver sendt til en eller flere valgfrie kontaktpersoner i tilfælde af en lækage. 
Alarmerne sendes via sms og/eller e-mail til smartphone, tablet og/eller stationær pc.

Den innovative lækagesensor er skalerbar i ubegrænset omfang og kan næsten bruges overalt takket være den mobile NB 
IoT-forbindelse i hver enkelt enhed.

Den har en ubegrænset rækkevidde vha. decentrale og autonome terminaler.

Rapport i pdf-format som dokumentation for den ugentlige overvågning, f.eks. til en audit.

SpillGuard® connect kræver ingen gateway, lokal internetforbindelse eller lokal strømforsyning.

Anvendelsestemperatur: 0 op til +40 °C  - alarm ved temperaturer >+70 °C

INNOVATION

se side

166
se side

102

https://www.denios.dk/products/276016
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Bestil også

www.denios.dk/shop

Neopren-tætningsmåtter

Udvendig mål L x B [mm] 500 x 500 1000 x 1000 1200 x 1200 1400 x 1400

Anvendelsesområde afløbsbredde 
maks. 200 mm

afløbsbredde 
maks. 700 mm

afløbsbredde 
maks. 900 mm

afløbsbredde 
maks. 1100 mm

Best.-nr. 217-355-JA 216-516-JA 216-517-JA 216-518-JA
Tilbehør Opbevaringsbokse op til 5 tætningsmåtter
Udvendig mål L x B x H 
[mm] 675 x 190 x 210 1075 x 190 x 210 1275 x 190 x 210 1530 x 190 x 210

Best.-nr. 132-787-JA 132-789-JA 132-790-JA 169-484-JA

Magnet-tætningsmåtter

Udvendig mål L x B [mm] 510 x 510 600 x 600 1000 x 1000
Best.-nr. 206-977-JA 206-978-JA 206-979-JA
Tilbehør Opbevaringsbokse op til 5 tætningsmåtter
Udvendig mål L x B x H 
[mm] 675 x 190 x 210 675 x 190 x 210 1075 x 190 x 210

Best.-nr. 132-787-JA 132-787-JA 132-789-JA

 Aktuelle priser på www.denios.dk     348
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Der bør altid være adgang til tætningsmåtter og 
afspærringsbarrierer i nærheden af steder med risiko 
for udsivning. Det gør det muligt at reagere hurtigt i 
nøstilfælde, så der omgående kan træffes relevante 
foranstaltninger til at mindske risikoen.

 W Stabil boks af miljøvenlig polyethylen (PE)
 W Klar til vægmontage (inkl. monteringsmateriale)

Tilbehør: Opbevaringsbokse til 
tætningsmåtter

Magnet-tætningsmåtter

 W Forhindrer, at farlige medier siver ned i kloakken
 W Genanvendelig: kemisk bestandig og let at rengøre
 W Tilpasser sig til jordens overflade vha. det tætte, fleksible materiale
 W Opbevaringsboks til op til 5 tætningsmåtter fås som tilbehør
 W Kan kombineres med DENSORB spildkits

Neopren-tætningsmåtter

 W Til nem og billig forebyggelse af mindre lækager
 W Let og pladsbesparende, kan genbruges og er let at rengøre
 W Opbevaringsboks til op til 5 tætningsmåtter fås som tilbehør
 W Kan kombineres med DENSORB spildkits

Tætningssystemer

 W Forhindrer, at farlige medier siver ned i kloakken
 W Fleksibel tilpasning, også på ikke metalliske kloakdæksler

 W Holder på alle kloakdæksler af metal vha. magnetisk kraft
 W Vejr- og temperaturbestandig (-20°C til +80°C)

Opbevaringsboks med 
håndtag og låg, forberedt til 
vægmontering.

Du kan finde alle produkter fra kategorien 
kloakdæksler her:

www.denios.dk/kat/39121

Lækagekursus

se side
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https://www.denios.dk/products/217355
https://www.denios.dk/products/216516
https://www.denios.dk/products/216517
https://www.denios.dk/products/216518
https://www.denios.dk/products/132787
https://www.denios.dk/products/132789
https://www.denios.dk/products/132790
https://www.denios.dk/products/169484
https://www.denios.dk/products/206977
https://www.denios.dk/products/206978
https://www.denios.dk/products/206979
https://www.denios.dk/products/132787
https://www.denios.dk/products/132787
https://www.denios.dk/products/132789
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Udvendig mål L x B [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

Materialetykkelse [mm]: 8

Best.-nr. 129-672-JA 259-450-JA 116-039-JA 259-451-JA 129-674-JA 259-452-JA 129-676-JA 259-453-JA 116-038-JA 259-454-JA
Materialetykkelse [mm]: 13

Best.-nr. 259-458-JA 259-468-JA 259-463-JA 259-459-JA 259-464-JA 259-460-JA 259-466-JA 259-461-JA 259-462-JA 156-402-JA
Tilbehør Tilbehør: Opbevaringsbokse til tætningsmåtter –
Udvendig mål  
L x B x H [mm] 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 –

Best.-nr. 132-786-JA 132-787-JA 132-787-JA 132-788-JA 132-788-JA 132-789-JA 132-789-JA 132-790-JA 132-790-JA –

Diameter [mm] 450 850

Materialetykkelse [mm]: 8

Best.-nr. 137-713-JA 137-720-JA
Materialetykkelse [mm]: 13

Best.-nr. 259-465-JA 259-467-JA

Tilbehør
Tilbehør: Opbevaringsbokse til 

tætningsmåtter
Udvendig mål  
L x B x H [mm] 675 x 190 x 210 875 x 190 x 210

Best.-nr. 132-787-JA 132-788-JA

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     349
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Tætningsmåtter

 W Til lukning af kloakker og afløb
 W Resistent mod vand, olie og de fleste kemikalier
 W Den fleksible kunststofblanding på undersiden tilpasser sig til jordens overflade og kan bruges flere 
gange

Tætningssystemer

Ved lækager forhindrer tætningsmåtterne uønsket nedsivning i jorden eller kloakken

Den hvide beskyttelsesfolie, som er fastgjort til 
måtten, forhindrer, at måtten klistrer sammen 
når den sammenrulles. To velcrobånd i signalrød 
muliggør nem opbevaring og hurtig adgang.

Tætningsmåtter, rund, fås i 2 størrelser.

Det ekstremt tætte og fleksible materiale tilpasser sig ideelt til jordens overflade. De integrerede håndtag gør 
brugen mærkbart lettere.

https://www.denios.dk/products/129672
https://www.denios.dk/products/259450
https://www.denios.dk/products/116039
https://www.denios.dk/products/259451
https://www.denios.dk/products/129674
https://www.denios.dk/products/259452
https://www.denios.dk/products/129676
https://www.denios.dk/products/259453
https://www.denios.dk/products/116038
https://www.denios.dk/products/259454
https://www.denios.dk/products/259458
https://www.denios.dk/products/259468
https://www.denios.dk/products/259463
https://www.denios.dk/products/259459
https://www.denios.dk/products/259464
https://www.denios.dk/products/259460
https://www.denios.dk/products/259466
https://www.denios.dk/products/259461
https://www.denios.dk/products/259462
https://www.denios.dk/products/156402
https://www.denios.dk/products/132786
https://www.denios.dk/products/132787
https://www.denios.dk/products/132787
https://www.denios.dk/products/132788
https://www.denios.dk/products/132788
https://www.denios.dk/products/132789
https://www.denios.dk/products/132789
https://www.denios.dk/products/132790
https://www.denios.dk/products/132790
https://www.denios.dk/products/137713
https://www.denios.dk/products/137720
https://www.denios.dk/products/259465
https://www.denios.dk/products/259467
https://www.denios.dk/products/132787
https://www.denios.dk/products/132788
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Udvendig mål L x B [mm] 200 x 200 450 x 450 550 x 550 650 x 450 650 x 450 650 x 650

Leveringsomfang 8 stk. 2 stk. 2 stk. 1 stk. 2 stk. 2 stk.
Best.-nr. 259-654-JA 259-657-JA 259-655-JA 259-658-JA 260-064-JA 259-656-JA
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Foldbart og magnetisk kloakdæksel
 W Til hurtig beskyttelse af kloakker ved lækager og havarier
 W Stabil på alle lige samt buede gitre af metal eller kunststof, på 
trods af den lave egenvægt - takket være det hydrostatiske tryk 
af væskerne

 W I kombination med en magnetisk folie kan den endda bruges til 
lodrette indløb af stål (f.eks. ved kantsten)

 W Passende format til de fleste kloakker; de fleksible afdækninger 
kan anvendes i forlængelse af hinanden

 W Bestandig mod mange gængse kemikalier, kan bruges fra -20 °C 
op til +60 °C

 W Let at rengøre, kan genbruges
 W Kan foldes og opbevares på pladsbesparende vis

 

Engangs-tætningsmåtter
 W Til hurtig tætning af f.eks. kloakker
 W Minimerer risikoen ved spildte farlige medier
 W Resistent mod olie og de fleste kemikalier
 W Af 2 cm tyk, væsketæt og med vævsforstærket, lerbaseret 
materiale, kan formes og tilpasses til ujævne overflader eller 
f.eks. usædvanlige kloakker

 W Måtterne kan tilskæres eller kombineres
 W Kan klare belastning med et tryk på op til 2,4 meter vandsøjle
 W Opbevaring ned til -10 °C

Best.-nr. 259-091-JA

https://www.denios.dk/products/259654
https://www.denios.dk/products/259657
https://www.denios.dk/products/259655
https://www.denios.dk/products/259658
https://www.denios.dk/products/260064
https://www.denios.dk/products/259656
https://www.denios.dk/products/259091
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Tætningssystemer 2

Udvendig mål L x B x H [mm] 2000 x 45 x 50 2000 x 70 x 100 3000 x 70 x 100

Best.-nr. 130-515-JA 259-455-JA 116-046-JA

Afspærringsbarriere, Ø 400 mm, til beskyttelse 
mod udløbende væske, f.eks. ved påfyldning på 
arbejdsborde, i laboratorier m.v., 
Best.-nr. 130-516-JA

Afspærringsbarriererne er speciel udformet, så flere 
3 meters barrierer kan kombineres med hinanden.

Kloakdæksler af 
polyethylen (PE)

 W Hurtig klar til brug: emballeret i container 
med hjul (signalfarve rød)

 W Inkl. 3 sandsække (tomme), til at øge 
vægten

 W Diameter 80 cm (med gulv 90 x 90 cm)

Best.-nr. 201-660-JA
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Fleksible afspærringsbarrierer
 W Til indgrænsning og tilbageholdelse af udløbende væsker, f.eks. ved kloakker
 W Den specielle kunststofblanding er resistent mod vand, kulbrinter og mange andre kemikalier
 W De er ekstremt tætte og tilpasser sig jordens overflade, kan genbruges, vaskes med vand og 
sæbe

Det ekstremt tætte og fleksible materiale tilpasser sig til jordens overflade.

Afspærringsbarriererne (3 m) er udstyret med håndtag 
til komfortabel og sikker anvendelse.

Lækagekursus
se side
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https://www.denios.dk/products/130515
https://www.denios.dk/products/259455
https://www.denios.dk/products/116046
https://www.denios.dk/products/130516
https://www.denios.dk/products/201660
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Udvendig mål L x B [mm] 625 x 625 750 x 750 1000 x 1000

Vægt [kg] 32 45 80
Best.-nr. 130-305-JA 137-269-JA 137-272-JA

Tilbehør Best.-nr.

Sækkevogn 130-307-JA
Stativ 130-309-JA
Vægholder 130-310-JA

352

2

Bestil også
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Tætningssystemer

Aflåseligt kloakdæksel
 W Kloakdækslet består af aluminiumplader, låsemekanisme og tætningsmateriale på 
polyurethanbasis

 W Tætningsmaterialet på undersiden sørger for fremragende tilpasning og optimal tætning
 W Udligner ujævnheder op til 30 mm
 W Fastlåsning vha. et fjederbelastet spændehåndtag

Der kan vælges mellem 2 størrelser:

 W Aflåseligt kloakdæksel, 625 x 400 mm (ca. 5 kg), til afløb ifølge DIN (500 x 300 mm)

 W Aflåseligt kloakdæksel, 625 x 625 mm (ca. 7 kg), til afløb ifølge DIN (500 x 500 mm)

Kloakdæksel
 W Består af en 10 mm tyk stålplade, der er forsynet med en 50 mm tyk 
specialpakning hele vejen rundt

 W Pakningen bliver komprimeret på grund af dækslets egenvægt, og på 
den måde tilpasser det sig til ujævnhederne i gulvet

 W Transportvogn til hurtig og sikker transport af kloakdækslet; med 
leddelt holder, der gør det nemt at transportere kloakdækslet til 
anvendelsesstedet og placere det nøjagtigt på kloakken

 W Til opstilling af kloakdækslet, der kan passeres af køretøjer, i 
nærheden af den kloak, der skal dækkes til

Sækkevogn

 W Vægholder til opbevaring af kloakdækslet

Stativ

Overflade af aluminium, 
fastlåsning ved hjælp 
af et fjederbelastet 
spændehåndtag

Undersiden med 
tætningsmaterialet på 
polyuretanbasis

 Aktuelle priser på www.denios.dk     

Best.-nr. 123-501-JA

Best.-nr. 123-502-JA

www.denios.dk/kat/39126

Du kan finde 
alle produkter 
fra kategorien 
absorbenter her:

https://www.denios.dk/products/130305
https://www.denios.dk/products/137269
https://www.denios.dk/products/137272
https://www.denios.dk/products/130307
https://www.denios.dk/products/130309
https://www.denios.dk/products/130310
https://www.denios.dk/products/123501
https://www.denios.dk/products/123502


Bestil også

Klar til brug når som helst efter en 
engangspåfyldning med frostsikker 
væske 

Tilbehør Best.-nr.

trykluftslange, 10 m, sort, med 
kobling og tud 202-299-JA

trykluftslange, 20 m, sort, med 
kobling og tud 202-300-JA

kuglestophane til tykluft 202-301-JA
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Type K1 K2

Diameter udvendig [mm] 400 800
Best.-nr. 201-662-JA 202-296-JA
Tilbehør Lagerboks til kloakdæksler
Udvendig mål L x B x H [mm] 1075 x 190 x 210 1275 x 190 x 210
Best.-nr. 132-789-JA 132-790-JA
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Tætningssystemer

 W Vejrbestandig og rivefast
 W Resistent over for mange syrer og baser
 W Kan bruges fra -30 °C op til +70 °C
 W Mål B x D (mm): 700 x 700
 W Med modstandsdygtigt håndtag af rustfrit 
stål

 W Praktisk vægholder af rustfrit stål fås som 
tilbehør

Hurtig klar til brug: Tætningspude til påfyldning af frostsikker væske.

Fleksibelt kloakdæksel

 W Forhindrer uønsket nedsivning af væsker i 
jorden eller i kloakken

 W Af kemikaliebestandig polyethylen (PE-LD)
 W Nem at rengøre
 W Fyldes med trykluft
 W Med eurokobling og aflastningsventil
 W Trykluftslanger og -haner fås som tilbehør

Tætningspuder

Vægholder af rustfrit stål

Opbevaringsboks med håndtag og 
låg, forberedt til vægmontering.

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     

Best.-nr. 208-054-JA

Best.-nr. 208-738-JA

 W Til hurtig sikring af kloakker
 W I nødstilfælde og som forebyggelse

https://www.denios.dk/products/202299
https://www.denios.dk/products/202300
https://www.denios.dk/products/202301
https://www.denios.dk/products/201662
https://www.denios.dk/products/202296
https://www.denios.dk/products/132789
https://www.denios.dk/products/132790
https://www.denios.dk/products/208054
https://www.denios.dk/products/208738
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 W  F.eks. til lukning af afløb eller rør

Gennemsnitlig diameter [mm] 51 76 103 150 200

Best.-nr. 116-054-JA 116-055-JA 116-056-JA 259-456-JA 259-457-JA

Best.-nr. 116-057-JA

Kuffert med 3 tætningpropper, 70, 95 
og 120 mm i diameter

Ø 120 mm

Ø 85 mm

Ø 70 mm Ø 95 mm

Ø 35 mm Ø 60 mm

Tætningspropper

120 mm 120 mm 120 mm

Ø 235 mm

190 mm

Ø 185 mm

Ø 165 mmØ 115 mm

200 mm

Udvendig mål L x B [mm] 800 x 40 800 x 50

Stk. / pakke 10 10
Best.-nr. 259-666-JA 259-667-JA

Tætningsbånd til rør
 W Elastisk gummibånd med velcro til midlertidig tætning af huller i 
rørledninger under tryk, til væsker og gas

 W Til nem og hurtig brug
 W Kan bruges fra -35 op til +130°C
 W Kan rengøres og genbruges

NYHED

Til flanger DN25 - PN10/16 DN50 - PN10/16 DN65 - PN10/16 DN80 - PN10/16 DN100 - PN10/16

Stk. / pakke 10 stk. 10 stk. 10 stk. 10 stk. 10 stk.
Best.-nr. 216-028-JA 216-029-JA 216-030-JA 216-031-JA 216-032-JA

354

VORES TIP

Hå
nd

te
rin

g 
af

 o
lie

r o
g 

ke
m

ik
al

ie
r

 Korrosionsfri stænkskærm til flanger
 W Til at undgå spild af farlige væsker ved flanger af rør
 W Effektiv beskyttelse af medarbejdere og produktionsanlæg mod 
ætsende, giftige, varme, brandbare eller vandforurenende medier

 W Kan genbruges, let at rengøre
 W Af polypropylen (PP) - temperaturbestandig op til +80 °C
 W UV-bestandig - kan bruges indendørs og udendørs
 W Med integreret rude til hurtig opdagelse af lækager
 W Inkl. velcrolukning og snor for hurtig montering

https://www.denios.dk/products/116054
https://www.denios.dk/products/116055
https://www.denios.dk/products/116056
https://www.denios.dk/products/259456
https://www.denios.dk/products/259457
https://www.denios.dk/products/116057
https://www.denios.dk/products/259666
https://www.denios.dk/products/259667
https://www.denios.dk/products/216028
https://www.denios.dk/products/216029
https://www.denios.dk/products/216030
https://www.denios.dk/products/216031
https://www.denios.dk/products/216032
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Tætningssystemer 2

Leveringsomfang 16 x 0,5 liter 10 x 1 liter 5 x 5 liter 1 x 10 liter 1 x 22 liter

Vægt [kg] 10 10 27 11 24
Best.-nr. 259-659-JA 259-660-JA 259-661-JA 259-662-JA 259-663-JA

NYHED

Leveringsomfang 7 x 0,5 liter 6 x 1 liter

Vægt [kg] 5 10
Best.-nr. 259-664-JA 259-665-JA

355

NYHED
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Tromlebandage af polyurethan (PU)
 W Hurtig og nem at montere
 W Til stål- og plasttromler
 W Bestandig mod olie og mange syrer og baser
 W Nylonrem (4 meter lang) med praktisk velcrolukning
 W Mål bandage L x B (mm): 300 x 180

Tætningsgranulat
 W Til hurtig dannelse af barrierer ved lækager, f.eks. ved maskiner, 
beholdere, tanke m.m.

 W Der dannes straks en væsketæt barriere, når granulatet kommer i 
kontakt med spildte, vandholdige medier

 W Granulatet kan også bruges til at blande tætningsmasse ved at 
tilsætte vand (evt. med frostvæske) - f.eks. til huller i tanke, beholdere 
eller rør

 W Ubegrænset opbevaring

2-komponent Epoxy tætningsmiddel
 W Til hurtig og permanent reparation af sprækker og revner
 W Egnet til metal, keramik, træ, glas, beton og kunststof
 W Hæfter på våde overflader og kan også bruges under vandet
 W Nem at påføre, kan anvendes i lang tid efter blanding
 W Nem at slibe til en jævn overflade, som kan males med epoxy coating

Tætningskit med frostbeskyttelse
 W Klar til brug - til midlertidig tætning af utætte rør, containere eller tromler
 W Hæfter også på fedtede eller snavsede overflader
 W Kan formes og tilpasses til det utætte område
 W Høj bestandighed mod de fleste aggressive væsker
 W Kan klare belastning op til et tryk på 2,4 meter vandsøjle
 W Kan bruges fra -15 op til +30 °C

Stk. pr. pakke = 10 stk.

NYHED

Best.-nr. 116-035-JA

Best.-nr. 259-669-JA

Du kan finde alle produkter fra kategorien tætningsmidler her:

www.denios.dk/kat/39119

https://www.denios.dk/products/259659
https://www.denios.dk/products/259660
https://www.denios.dk/products/259661
https://www.denios.dk/products/259662
https://www.denios.dk/products/259663
https://www.denios.dk/products/259664
https://www.denios.dk/products/259665
https://www.denios.dk/products/116035
https://www.denios.dk/products/259669


Lækage-opsamlingssystemer

www.denios.dk/shop

2
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Udvendig mål L x B [mm] 900 x 900 1500 x 1500 3000 x 1800 3000 x 3000 3700 x 3000

Best.-nr. 265-565-JA 265-566-JA 265-567-JA 265-568-JA 265-569-JA
Tilbehør Slange, transparent, 7,6 meter
Best.-nr. 265-570-JA 265-570-JA 265-570-JA 265-570-JA 265-570-JA

Lækagepresenninger
 W Som effektiv første foranstaltning ved lækager fra tag, 
loft eller rør

 W Let, slidstærkt materiale til nem håndtering og 
opbevaring

 W Pålidelig og genanvendelig
 W Inkl. ringøjne til hurtig og nem fastgørelse, f.eks. vha. 
kabelbindere eller remme

 W Udløbsåbning (mere end 12 liter / minut) med 
slangetilslutning og låg

 W Slange med passende tilslutning til kontrolleret 
bortledning af væsker fås som tilbehør

Lækagepresenninger
 W Afleder dryp, lækager eller kondensvand sikkert fra tag eller rør
 W Holder maskiner, haller og produkter rene og tørre
 W Vinyl-presenning af høj kvalitet med speciel coating
 W Modstandsdygtig over for UV-stråler og svampe

 W Nem og hurtig fastgørelse på tag eller rør vha. gummirem, der følger 
med ved leveringen

 W Pladsbesparende opbevaring efter brug
 W Forberedt til slangetilslutning
 W Slange til afledning fås som tilbehør

Udvendig mål L x B [mm] 730 x 730 2050 x 850 2070 x 2070 2900 x 1450

Best.-nr. 156-988-JA 259-444-JA 259-102-JA 156-994-JA
Tilbehør Slange, transparent, 7,0 meter
Best.-nr. 157-278-JA 157-278-JA 157-278-JA 157-278-JA

Lækagepresenning med slangetilslutning og 4 holdere - tilbehør: transparent slange (se tabel)

Sæt inkl. slange-
forbindelsesstykke og  
4 spænderemme  
(hver 22,8 cm lang) 
- pladsbesparende 
opbevaring efter brug.

Slange (7,0 meter), se tilbehør i tabellen

Slange (7,6 meter), med forbindelsesstykke, 
se tilbehør i tabellen

https://www.denios.dk/products/265565
https://www.denios.dk/products/265566
https://www.denios.dk/products/265567
https://www.denios.dk/products/265568
https://www.denios.dk/products/265569
https://www.denios.dk/products/265570
https://www.denios.dk/products/265570
https://www.denios.dk/products/265570
https://www.denios.dk/products/265570
https://www.denios.dk/products/265570
https://www.denios.dk/products/156988
https://www.denios.dk/products/259444
https://www.denios.dk/products/259102
https://www.denios.dk/products/156994
https://www.denios.dk/products/157278
https://www.denios.dk/products/157278
https://www.denios.dk/products/157278
https://www.denios.dk/products/157278


Lækagekar 2
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Udvendig mål L x B [mm] 580 x 480 1080 x 580 1480 x 1080

Opsamlingsvolumen [l] 1 3 7
Best.-nr. 259-088-JA 259-089-JA 259-090-JA
Tilbehør

DENSORB Universal absorberende måtter Economy Single, heavy, 40 x 50 cm, 50 stk. 207-921-JA – –
DENSORB Universal absorberende rulle Economy Double, heavy, 2-lags, 100 cm x 45 m – 243-802-JA 243-802-JA

Genanvendeligt lækagekar til absorbenter
 W Nem løsning til små lækager, f.eks. til motorer, laboratorier, ledninger, 
maskiner eller køretøjer

 W Modstandsdygtig over for råolie og mange andre kemiske medier
 W Med si til groft snavs, sikret mod tab, kan let åbnes til hurtig indsætning 
eller udskiftning af den absorberende måtte

 W Inkl. 4 ringøjne til jordkroge som vindbeskyttelse eller til ståltove til 
ophængning f.eks. under køretøjer

 W Kan på mange måder kombineres med DENSORB absorbenterne 
UNIVERSAL, OLIE og SPECIAL

Den hængslede si er sikret mod tab.Med 4 stabile kroge, f.eks. til 
at hænge under utætte rør eller 
maskiner.

Foldbare engangs-lækagekar
 W Hurtig optagelse af vandforurenende væsker efter ulykker eller lækager
 W Det foldbare lækagekar retter sig selv op ved hjælp af integrerede 
flyde-elementer.

 W Til engangsbrug

Udvendig mål L x B [mm] 600 x 400 1000 x 1000

Opsamlingsvolumen [l] 15 100
Best.-nr. 137-314-JA 116-052-JA

Fleksibelt lækagekar med absorberende pude

Udvendig mål L x B [mm] 510 x 510 910 x 610 1370 x 610

Best.-nr. 265-571-JA 265-572-JA 265-573-JA
Tilbehør Opfyldningssæt: 5 absorberende puder
Best.-nr. 265-574-JA 265-575-JA 265-576-JA

 W Til lækager eller dryp indendørs eller udendørs, f.eks. under køretøjer eller hydraulik-ledninger
 W Langtidsholdbart, mobilt og fleksibelt opsamlingskar med UV-resistent absorberende pude, som kan skiftes ud
 W Egnet til alle brændstoffer og kulbrinter
 W Den stabile basis er belastet med vægte, som forhindrer, at karret vælter - også under ugunstige vejrforhold
 W Inkl. jordforbindelses-rem
 W Let at folde sammen, til nem transport
 W UV-resistent, absorberende pude til udskiftning fås som tilbehør

Fralægningsbakke til olieholdige 
genstande på arbejdsborde.

Du kan finde alle produkter fra kategorien absorbenter her:

www.denios.dk/kat/39126

https://www.denios.dk/products/259088
https://www.denios.dk/products/259089
https://www.denios.dk/products/259090
https://www.denios.dk/products/207921
https://www.denios.dk/products/243802
https://www.denios.dk/products/243802
https://www.denios.dk/products/137314
https://www.denios.dk/products/116052
https://www.denios.dk/products/265571
https://www.denios.dk/products/265572
https://www.denios.dk/products/265573
https://www.denios.dk/products/265574
https://www.denios.dk/products/265575
https://www.denios.dk/products/265576


www.denios.dk/shop

Opsamlingsvolumen [l] 25 45 75 175 210 300 900 1600

Udvendig mål L x B x H [mm] 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
Best.-nr. 206-980-JA 248-769-JA 206-981-JA 206-983-JA 206-987-JA 206-984-JA 206-985-JA 206-986-JA
Tilbehør taske
Best.-nr. 206-989-JA 206-989-JA 206-989-JA 206-989-JA 206-989-JA 206-990-JA 206-990-JA 257-201-JA

Foldbare genanvendelige lækagekar

 W Lille investering til at undgå store omkostninger
 W Nem og hurtig anvendelse, f.eks. i nødtilfælde
 W Også egnet til kortvarig opbevaring af kemikalier
 W Kemisk bestandig mod fyringsolie, diesel, benzin og hydraulikolie

 W Med integreret væskestandsindikator
 W Kan også anvendes som presenning eller kar (f.eks. til dekontaminering)
 W Praktisk taske fås som tilbehør

Fleksible genanvendelige lækagekar

 

Til beskyttelse af medarbejdere, produktion og miljø mod kontamination
Nem og kompakt, foldet - kan også medbringes i brandbiler osv.

Fleksible opsamlingskar

 

Takket være deres kompakte dimensioner kan de fleksible lækagekar f.eks. også medføres på 
brandbiler osv.

Trin 1: pak ud

De korrosionsbestandige lukninger 
er nemme at betjene og muliggør 
en hurtig og sikker håndtering af 
lækager.

Lækagekarret retter sig lynhurtigt 
selv op.

For hurtig tilgængelighed kan 
de genanvendelige lækagekar 
pakkes i lette, robuste tasker 
(tilbehør).

Trin 2: rejs op

Trin 3: anvend
Det fleksible, genanvendelige 
lækagekar med 210 eller 300 liters 
volumen passer præcis til en euro- 
eller kemipalle. Til nem forsyning 
vha. gaffeltruck trykkes den ene side 
kortvarigt ned.

Trin 4: luk
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Godkendte opsamlingskar  
til opbevaring af farlige 
medier

Lækagekursus

se side

10

se side

312

https://www.denios.dk/products/206980
https://www.denios.dk/products/248769
https://www.denios.dk/products/206981
https://www.denios.dk/products/206983
https://www.denios.dk/products/206987
https://www.denios.dk/products/206984
https://www.denios.dk/products/206985
https://www.denios.dk/products/206986
https://www.denios.dk/products/206989
https://www.denios.dk/products/206989
https://www.denios.dk/products/206989
https://www.denios.dk/products/206989
https://www.denios.dk/products/206989
https://www.denios.dk/products/206990
https://www.denios.dk/products/206990
https://www.denios.dk/products/257201


Opsamlingsvolumen [l] 25 45 80

Udvendig mål L x B x H [mm] 591 x 605 x 185 728 x 728 x 200 910 x 930 x 215
Best.-nr. 279-136-JA 270-601-JA 279-137-JA

 
Lækagekar, elektrisk ledende og genanvendeligt

 W Til opsamling eller kortvarig opbevaring af farlige medier eller af gængse tekniske, og kemiske produkter samt råolie
 W Til brug i miljøer med øget risiko for brand eller eksplosion
 W Nem og hurtig montage, kan også bruges på vanskeligt tilgængelige steder
 W De fleksible og forstærkede karsider kan tilpasses anvendelsen.
 W Praktiske og stabile håndtag på alle 4 sider
 W Kan bruges fra -10 op til +70°C

Opsamlingsvolumen [l] 25 50 75 175 210 450 900 1600

Udvendig mål L x B x H [mm] 700 x 350 x 125 1240 x 840 x 70 700 x 700 x 175 1000 x 1000 x 200 1240 x 840 x 225 1500 x 1500 x 225 1500 x 1500 x 425 2000 x 2000 x 425
Best.-nr. 259-080-JA 259-081-JA 259-082-JA 259-084-JA 259-083-JA 259-085-JA 259-086-JA 259-087-JA

Er fleksibel og kan 
tilpasses anvendelsen

NYHED

NYHED

Praktisk opbevaringsmulighed 
til spunslukninger

Integreret tud til kontrolleret 
tømning

Lækagekar

Lækagekar
 W Beskyttelse mod daglige, irriterende dryptab og små lækager
 W Til kander, spande, dunke og små tromler
 W Holder gulvet rent og skridsikkert

 W Optimeret design med praktisk tud og integreret holder til 
spunslukninger

 W Ideel til aftapning ifm. smådunke
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Hurtig og nem montage vha. hurtiglukning

Du kan finde alle produkter fra kategorien 
sikkerhedsbeholdere her:

www.denios.dk/kat/12853

https://www.denios.dk/products/279136
https://www.denios.dk/products/270601
https://www.denios.dk/products/279137
https://www.denios.dk/products/259080
https://www.denios.dk/products/259081
https://www.denios.dk/products/259082
https://www.denios.dk/products/259084
https://www.denios.dk/products/259083
https://www.denios.dk/products/259085
https://www.denios.dk/products/259086
https://www.denios.dk/products/259087


www.denios.dk/shop

 W Praktisk områdebeskyttelse mod farlige flydende medier, f.eks. foran en port
 W Forurening som følge af vandforurenende medier forhindres i tilfælde af brand eller ulykker
 W Også som foranstaltning mod oversvømmelse
 W Med specialtætning
 W Barriere af aluminium i rød (RAL 3000)

Barrieren kan bruges af én person og lukkes 
ved hjælp af en vertikalklemme.

360

2 Beskyttelsesbarrierer til slukningsvand

Svingbare barrierer

Barrieren indsættes i 2 
optagelsesanordninger og fastgøres vha. 
vertikalklemmer.

Barrierer

 W Med specialtætning
 W Inkl. vægholder til opbevaring

 

Barriere - dimensionerne kan tilpasses individuelt til forholdene på stedet, pris på forespørgsel

Svingbar barriere til beskyttelse af store arealer mod farlige flydende medier - dimensionerne kan tilpasses 
individuelt til forholdene på stedet, pris på forespørgsel

Svingbare barrierer

 W Barrieren er udstyret med drejeled og beskyttet 
mod utilsigtet omklapning

 W Bestil i givet fald også tilbehør (ikke egnet til 
eftermontering!)

Vi laver gerne et tilbud på 
grundlag af dine oplysninger 
(dørstørrelse, dørtype),  
kontakt os på tlf. 76 24 40 80

Vi laver gerne et tilbud på 
grundlag af dine oplysninger 
(dørstørrelse, dørtype),  
kontakt os på tlf. 76 24 40 80

 Aktuelle priser på www.denios.dk     

Best.-nr. 260-729-JA

Best.-nr. 260-728-JA
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https://www.denios.dk/products/260729
https://www.denios.dk/products/260728


Bestil også

 W Beskyttelse mod flydende kemikalier, kontamineret slukningsvand, overfladevand eller oversvømmelse
 W Klar til brug på få minutter

Mobil afdækning til porte til døre til gennemkørsler

Længde udvendig [m] 2 8 15
Beholdertype stålskab stålskab plastboks
Best.-nr. 214-533-JA 201-654-JA 214-534-JA

Best.-nr. 157-868-JA

361
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ANBEFALET

Tætningssystemer

Tætning af døre og porte

 W Slange med dobbetkammer, fyldes med vand (diameter slangekamrene: 400 hhv. 200 mm)
 W Af meget fast, kemisk høj bestandig polyethylen (PE)
 W Kan også bruges som lukket beholder til kemikalier

Montagekit, monteringsskinner til vægmontage af 
beholder til 15 m tætning

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     

Fleksibel tætning af døre (længde: 2 meter), inkl. stålskab til opbevaring 
på stedet

Fleksibel tætning af porte (længde: 8 meter), inkl. stålskab til opbevaring på 
stedet

Fleksibel tætning af gennemkørsler (længde: 15 meter), inkl. kunststofboks til 
opbevaring på stedet
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https://www.denios.dk/products/214533
https://www.denios.dk/products/201654
https://www.denios.dk/products/214534
https://www.denios.dk/products/157868


Bestil også

www.denios.dk/shop

Variant elektrisk ledende ikke elektrisk ledende

Best.-nr. 127-147-JA 115-199-JA

Volumen [l] 300

Diameter udvendig [mm] 686
Højde udvendig [mm] 957
Diameter indvendig [mm] 650
Højde indvendig [mm] 920
UN-godkendelse 1A2T/Y320/S/...
Overflade galvaniseret
Best.-nr. 259-671-JA

 W Til sikker transport af 200 liters ståltromler, bjærgnings- og sikkerhedstromler
 W Af galvaniseret stål
 W Justerbar fra Ø 680 til 840 mm
 W Let at køre med 4 styrehjul

Tromlerullevogn DT6 til sikkerhedstromler

Bjergningstromler

 Aktuelle priser på www.denios.dk     

Hurtig hjælp til f.eks. brandvæsenet, speditøre eller bortskaffelsesvirksomheder.

Sikkerhedstromler med T-kodning

 W Tilladt til bjergning og transport
 W Hurtig hjælp til f.eks. brandvæsenet, speditører eller bortskaffelsesvirksomheder

362
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Du kan finde alle produkter fra 
kategorien absorbenter her:

www.denios.dk/kat/39126
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https://www.denios.dk/products/127147
https://www.denios.dk/products/115199
https://www.denios.dk/products/259671


Sikkerhedstromler

Volumen [l] 76 114 189 245 360 360 390

Version uden hjul uden hjul med hjul uden hjul uden hjul med hjul uden hjul

Diameter udvendig [mm] 576 576 738 718 804 897 804
Højde udvendig [mm] 483 759 1143 937 1023 1194 1102
Diameter indvendig [mm] 435 435 438 546 622 640 609
Højde indvendig [mm] 416 696 889 855 911 939 990
UN-godkendelse 1H2/X75/S... 1H2/X100/S... 1H2/X125/S... 1H2/X200/S... 1H2/X295/S... 1H2/X113/S... 1H2/X295/S...
Best.-nr. 265-546-JA 265-547-JA 265-549-JA 265-548-JA 265-545-JA 265-550-JA 267-229-JA

Pladsbesparende: kan stables oveni 
hinanden, når de er tomme

363
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Sikkerhedstromler af polyethylen (PE)
 W Med UN-godkendelse (emballagegruppe I: meget farligt)
 W Stor åbning til f.eks. problemløs placering af en defekt tromle
 W Bestandig mod syrer, baser og mange aggressive kemikalier
 W Advarselseffekt vha. den gule indfarvning
 W Kan transporteres med gaffeltruck
 W Med skruelåg

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     

Mobilt nødhjælpssæt i 
DENSORB Caddy Medium

se side
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https://www.denios.dk/products/265546
https://www.denios.dk/products/265547
https://www.denios.dk/products/265549
https://www.denios.dk/products/265548
https://www.denios.dk/products/265545
https://www.denios.dk/products/265550
https://www.denios.dk/products/267229


Lager- og destrueringstanke366

Mobile tankstationer368

Lager- og kemikalietanke376

IBC palletanke af rustfrit stål379

Flasker med smal og bred hals392
FALCON påfyldningskander 
LubriFlex395

33

www.denios.dk/shop364

 

TANKANLÆG OG BEHOLDERE

OPBEVAR 
VARER

Påfyldning, bortskaffelse, 
opbevaring eller transport. 
I den moderne industri 
findes der en passende 
beholder til alt - fra affald 
til bulkmaterialer. DENIOS 
har været industriens 
partner i mange år og har 
et omfattende sortiment 
af beholdere, der dækker 
ethvert behov.



FALCON sikkerhedskander396
Lagerbeholder til lithium-ion 
batterier402
Transportkasser til farlige 
medier406

33
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Bestil også
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Lager- og destrueringstanke

Optimeret sikkerhed ifm. opbevaring og transport. Tankene har en stabil indvendig 
beholder af kunststof og er velegnede til mineralolie-produkter såsom diesel og 
smøre-, hydraulik- eller planteolie samt til biodiesel (fedtsyremethylester). Den ydre stålbeholder fungerer som   
et opsamlingskar.

Påfyldningsarmatur 
med tankvognskobling, 
Best.-nr. 117-802-JA

Lager- og destrueringstanke

Z-40.21-133

 W Stabil udvendig beholder, af 
galvaniseret stål, med stålrørspalle og 
frihøjde til gaffeltruck

 W Indvendig beholder af PE, korrosions- 
og vedligeholdelsesfri

 W 4 adskilte påfyldnings- og 
aftapningsstudser med 2" indvendigt 
gevind

 W Som standard med optisk lækageviser 
og væskestandsindikator

 W Til opbevaring og transport iht. loven

 W Til indsamling, opbevaring, 
transport og destruering af 
vandforurenende medier

 W Med DIBt-godkendelse og 
transportgodkendelse iht. GGVS/
GGVE til emballagegrupperne 
II + III

 Aktuelle priser på www.denios.dk     

Armaturer

Ventilationsarmatur fås 
som tilbehør.

Aflåselig påfyldningstragt med si, 
Best.-nr. 117-781-JA

Udsugningskobling til type TA 700, 
Best.-nr. 117-783-JA

Udsugningskobling til tømning ved 
hjælp af tankvogn til type TA 1000,  
Best.-nr. 130-199-JA

Best.-nr. 274-258-JA

Lager- og destrueringstanke

Volumen [l] 700 1000
Udvendig mål L x B x H [mm] 1135 x 757 x 1210 1135 x 757 x 1640
Vægt [kg] 74 84
Best.-nr. 117-773-JA 117-777-JA

https://www.denios.dk/products/117802
https://www.denios.dk/products/117781
https://www.denios.dk/products/117783
https://www.denios.dk/products/130199
https://www.denios.dk/products/274258
https://www.denios.dk/products/117773
https://www.denios.dk/products/117777
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Håndpumpe til lagertank 
TA til aftapning af diesel og 
fyringsolie, Best.-nr. 117-570-JA

Aflåselig påfyldningstragt 
med si, 
Best.-nr. 117-781-JA

Trappe med 2 trin kan leveres som 
ekstraudstyr Dim. (L x B x H i mm): 
620 x 630 x 400,  
Best.-nr. 117-782-JA

Z-40.21-133

Gennemløbsmåler

1. stålkappe 
2. indvendig beholder af PE 
3. påfyldningsstuds 
4. væskestandsindikator 
5. muffe til fri benyttelse 
6. aftapningsstuds 
7. stålrørspalle 
8. optisk lækageindikator

Principskitse

Standardudstyr med væskestandsindikator.

Lager- og destrueringstanke 

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     

Aftapningspumper

Til tromle- og containerpumper
Best.-nr. 243-999-JA

Effektiv tromlepumpe TP 6, inkl. 
automatisk tappeventil (mængdetæller 
fås som tilbehør),  
Best.-nr. 267-640-JA

Tromlepumpe HP 40 med tappeventil 
(mængdetæller som tilbehør),  
Best.-nr. 117-541-JA

Lager- og destrueringstank (700 eller 1.000 liter), 
påfyldningstragt og 2 trins trappe som tilbehør.

https://www.denios.dk/products/117570
https://www.denios.dk/products/117781
https://www.denios.dk/products/117782
https://www.denios.dk/products/243999
https://www.denios.dk/products/267640
https://www.denios.dk/products/117541
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Volumen [l] 250 450

Variant
med pumpe, tappeventil og 

slange
med pumpe, tappeventil, slange 

og gennemløbsmåler
med pumpe, tappeventil og 

slange
med pumpe, tappeventil, slange 

og gennemløbsmåler

Udvendig mål L x B x H [mm] 950 x 750 x 715 1250 x 840 x 1070
Vægt [kg] 45 75
UN-godkendelse iht. ADR 1.1.3.1C iht. ADR 1.1.3.1C D/BAM 12943/31H2 D/BAM 12943/31H2
Best.-nr. mærkespænding [V] 12 214-357-JA 222-102-JA 194-025-JA 222-105-JA
Ydeevne maks. [l/min] 35 35 35 35
Best.-nr. mærkespænding [V] 24 214-358-JA 222-103-JA 194-026-JA 222-106-JA
Ydeevne maks. [l/min] 70 70 70 70
Best.-nr. mærkespænding [V] 230 214-402-JA 222-104-JA 194-027-JA 222-107-JA
Ydeevne maks. [l/min] 56 56 56 56

 Aktuelle priser på www.denios.dk     
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Mobile diesel tankanlæg

Mobile diesel tankstationer af polyethylen (PE)

Praktisk LED-akkumulatorlygte som 
standard (ved 450 liters version)

Transparent dokumentdepot i låget (ved 450 
liters versionen)

Robust aflåseligt låg

Opbevaringsplads til f.eks. 
personligt sikkerhedsudstyr, 2 kg 
pulverslukker eller lignende

Mobilt diesel tankanlæg PolyMove 
med 250 liters volumen

PolyMove PM 250 kan stå med åbent låg i en lille varevogn. Der kan 
tankes direkte ud af side- eller bagdøren vha. dens lange slange.

 W Til sikker og komfortabel forsyning af maskiner og køretøjer med diesel
 W Tidsbesparende pga. næsten ingen driftforstyrrelser
 W Af korrosionsfrit kunststof
 W Med plads til 4 meters tappeslange, automatisk tappepistol og pumpekabel
 W Elektrisk pumpe med høj pumpeeffekt
 W Med kugleventil
 W Armaturerne ligger beskyttet og lettilgængeligt i et tilbehørsfag, som samtidig 
tjener som opsamlingskar til dryptab.
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https://www.denios.dk/products/214357
https://www.denios.dk/products/222102
https://www.denios.dk/products/194025
https://www.denios.dk/products/222105
https://www.denios.dk/products/214358
https://www.denios.dk/products/222103
https://www.denios.dk/products/194026
https://www.denios.dk/products/222106
https://www.denios.dk/products/214402
https://www.denios.dk/products/222104
https://www.denios.dk/products/194027
https://www.denios.dk/products/222107
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Tilbehør Best.-nr.

LED-lampe 195-350-JA
Opsamlingskar til tankstation PM 250 162-286-JA
Opsamlingskar til PM 450 195-351-JA
2 kg ABC-pulverslukker 195-498-JA
Mobilt sæt bindemidler 116-660-JA
Måtte med skridsikker overflade som transportsikring 216-909-JA
Fastspændingsrem med skraldenøgle til type PM 250 216-907-JA
4 fastspændingsbælter til type PM 450 195-352-JA

Mobile diesel tankanlæg

Passende opsamlingskar til PM 450 til 
stationær opbevaring, Best.-nr. 195-351-JA

Håndtagene i siden muliggør nem 
håndtering

Sikker transport vha. integrerede 
gaffellommer

De mobile tankanlæg PolyMove opfylder kravene 
til de internationale forskrifter for transport af 
farlige medier såsom olie ad vej i henhold til den 
europæiske konvention (ADR); yderligere dunke 
op til en samlede mængde på 1.000 liter kan trans-
porteres uden ADR-kørekort og særlige afmær-
kning af køretøjet.

Aflåseligt beskyttelseslåg - også ved 
tilsluttet strømforsyning.

Måtte med skridsikker overflade som 
transportsikring, Best.-nr. 216-909-JA

Den mobile dieseltankstation PolyMove med 450 liters volumen har 
med stor succes bestået faldtest fra 1,2 m højde ved -20°C.

Anvendelseseksempel: Velegnet til transport med pickup eller lastbil. 
Transportsikring vha. skridsikre måtter og fastspændingsbælter (se tilbehør). 
Forsyning med brændstof på stedet.
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https://www.denios.dk/products/195350
https://www.denios.dk/products/162286
https://www.denios.dk/products/195351
https://www.denios.dk/products/195498
https://www.denios.dk/products/116660
https://www.denios.dk/products/216909
https://www.denios.dk/products/216907
https://www.denios.dk/products/195352
https://www.denios.dk/products/195351
https://www.denios.dk/products/216909
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Anvendelsesområde 
tankanlæg

diesel carbamidopløsning benzin

Farve gul blå grøn
Volumen [l] 55 110 55 110 55 110
Udvendig mål  
L x B x H [mm] 360 x 460 x 900 440 x 460 x 1100 360 x 460 x 900 360 x 460 x 900 440 x 460 x 1100

Vægt [kg] 8 12 8 12 9 13
Variant Stangpumpe el pumpe Stangpumpe el pumpe håndpumpe Stangpumpe el pumpe Stangpumpe el pumpe
Mærkespænding [V] - 12 24 - 12 24 - - - 12 - 12
UN-godkendelse 3H1/Yl.6/ 150/… iht. ADR 1.1.3.1C – – 3H1/Yl.6/ 150/… 31H2/Y/…
Best.-nr. 252-248-JA 252-249-JA 252-498-JA 252-255-JA 252-256-JA 252-499-JA 252-250-JA 252-252-JA 252-242-JA 252-247-JA 252-253-JA 252-254-JA

Variant
Med 4 åbninger,  

hver 2“
Med 2 åbninger,  

hver 2“ og håndhul 240 mm
Med 3 åbninger,  

hver 2“ og håndhul 240 mm

Volumen [l] 750 1100 1500 750 1000 1100 1500
Udvendig mål  
L x B x H [mm] 780 x 780 x 1710 1580 x 790 x 1360 1580 x 790 x 1740 790 x 780 x 1710 810 x 810 x 1940 1580 x 1580 x 1360 1580 x 1580 x 1740

DIBt godkendelse Z-40.21-310 Z-40.21-310 Z-40.21-310 Z-40.21-310 Z-40.21-310 Z-40.21-310 Z-40.21-310
Best.-nr. 179-310-JA 179-311-JA 179-312-JA 285-979-JA 285-980-JA 285-981-JA 285-982-JA

Dobbelt-væggede tanke med op til 1500 liters volumen

Tankanlæg og lagertanke til diesel

Mobilt tankanlæg Caddy

 Aktuelle priser på www.denios.dk     370
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 W Til sikker og komfortabel forsyning af maskiner og køretøjer
 W Komplet med pumpe, tappeventil og slange
 W Af korrosionsfri korrosionsfri (PE)
 W Kompakt design og ergonomiske håndtag til nem 
håndtering

 W Robuste hjul muliggør brug selv i vanskeligt terræn
 W Fås med 55 eller 110 liter volumen til diesel, benzin eller 
karbamidopløsning AUS 32

Dobbeltvæggede lagertanke
 W Sikker opbevaring og bortskaffelse af vandforurenende medier
 W Godkendt til f.eks. fyringsolie, diesel, bio-diesel, smøreolier, 
planteolier, ethylenglycol, fotokemikalier, ammoniakvand, 
teknisk ren karbamidopløsning, brugt olie m.fl.

 W Dobbeltvægget tank af polyethylen, langtidsholdbar og 
korrosionsfri

 W Til opstilling uden at kunden selv har et opsamlingskar
 W 4 stk. 2” tilslutninger
 W Inkl. niveauindikator og 2” udluftningshætte
 W Til væsker med en densitet på maks. 1,15 g/cm³
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https://www.denios.dk/products/252248
https://www.denios.dk/products/252249
https://www.denios.dk/products/252498
https://www.denios.dk/products/252255
https://www.denios.dk/products/252256
https://www.denios.dk/products/252499
https://www.denios.dk/products/252250
https://www.denios.dk/products/252252
https://www.denios.dk/products/252242
https://www.denios.dk/products/252247
https://www.denios.dk/products/252253
https://www.denios.dk/products/252254
https://www.denios.dk/products/179310
https://www.denios.dk/products/179311
https://www.denios.dk/products/179312
https://www.denios.dk/products/285979
https://www.denios.dk/products/285980
https://www.denios.dk/products/285981
https://www.denios.dk/products/285982


Effektiv volumen [l] 330 450 770 1000

Variant dieselpumpe: 
230 V

dieselpumpe: 
12/24 V

dieselpumpe: 
230 V

dieselpumpe: 
12/24 V

dieselpumpe: 
230 V

dieselpumpe: 
12/24 V dieselpumpe: 230 V dieselpumpe: 

12/24 V
Variant 6 m slange, automatisk tappepistol og mængdetæller 6 m slange, automatisk tappepistol, mængdetæller og grænseafbryder
Udvendig mål  
L x B x H [mm] 800 x 1215 x 807 800 x 1215 x 807 800 x 1215 x 942 800 x 1215 x 942 800 x 1215 x 1322 800 x 1215 x 1322 1000 x 1400 x 1322 1000 x 1400 x 1322

Vægt [kg] 219 219 238 238 289 289 328 328
DIBt godkendelse Z-38.12-230 Z-38.12-230 Z-38.12-230 Z-38.12-230 Z-38.12-230 Z-38.12-230 Z-38.12-230 Z-38.12-230

UN-godkendelse D/BAM 
15600/1A2W

D/BAM 
15600/1A2W

D/BAM 
15600/1A2W

D/BAM 
15600/1A2W

D/BAM 
15450/31A

D/BAM 
15450/31A D/BAM 15450/31A D/BAM 15450/31A

Best.-nr. 278-991-JA 278-992-JA 278-993-JA 278-994-JA 278-995-JA 278-996-JA 278-997-JA 278-998-JA

Inkl.: 
- Pumpe med mængdetællere 
- Slange 
- Automatisk tappepistol

Mobile tankanlæg
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Mobile diesel tankanlæg KI-D som komplet sæt
Mobile tankanlæg er velegnede til tankning af køretøjer direkte der hvor de skal bruges. Vha. deres 
dobbeltvæggede konstruktion sørger disse afprøvede tankanlæg for optimal sikkerhed - selvfølgelig 
med de nødvendige godkendelser til transport samt stationær opbevaring.

 W Til forsyning af maskiner og køretøjer lige der, hvor de bliver brugt
 W Almengyldig tysk byggetilladelse som udendørs lagerbeholder
 W Godkendt til transport under forenklede betingelser uden licens til 
transport af farlige medier og afmærkning af køretøjet

 W Høj sikkerhed takket være permanent, energiuafhængig 
lækageovervågning og væskestandsindikator

 W Dobbeltvægget, galvaniseret indvendigt og udvendigt
 W Aflåseligt, fjederstøttet låg med 3-punkts låsning

 W Udluftningsledning med kuglehane
 W Påfyldningsstuds med sikkerhedsforskruning, aflåselig
 W Lukbar sugeledning
 W Gennemførelse til slanger og kabler på siden, integreret holder med 
låselig tilbageløb til automatisk tappepistol

 W 4 krankroge, kan stables i 3 etager, kan løftes med gaffeltruck/ 
palleløfter fra alle sider

https://www.denios.dk/products/278991
https://www.denios.dk/products/278992
https://www.denios.dk/products/278993
https://www.denios.dk/products/278994
https://www.denios.dk/products/278995
https://www.denios.dk/products/278996
https://www.denios.dk/products/278997
https://www.denios.dk/products/278998
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Effektiv volumen [l] 500 1000

Variant opbevaringsboks skab med fløjdøre opbevaringsboks skab med fløjdøre
Mærkespænding pumpe [V] 230 12/24 230 12/24 230 12/24 230 12/24
Udvendig mål L x B [mm] 1300 x 770 1300 x 770 1300 x 770 1300 x 770 1440 x 1020 1440 x 1020 1440 x 1020 1440 x 1020
Højde uden udstyr [mm] 1400 1400 1610 1610 1700 1700 1920 1920
Vægt [kg] 225 225 248 248 310 310 333 333
DIBt godkendelse – – – – Z-38.12-51 Z-38.12-51 Z-38.12-51 Z-38.12-51
UN-godkendelse D/BAM 0489/31A D/BAM 0489/31A D/BAM 0489/31A D/BAM 0489/31A D/BAM 5639/31A D/BAM 5639/31A D/BAM 5639/31A D/BAM 5639/31A
Best.-nr. 252-566-JA 252-567-JA 252-570-JA 252-571-JA 252-568-JA 252-569-JA 252-572-JA 252-573-JA

Inkl.: 
-  Pumpe med mængdetæller 
-  Tappeslange, 6 m lang 
-  Automatisk tappepistol 
-  Opbevaringsrum /   
 fløjdørsskab

372

Alle mobile brændstof-containere KC leveres inkl. pumpe, 6 m tappeslange, automatisk tappepistol og mængdetæller

Tilbehør Best.-nr.

Mekanisk tæller til diesel tankanlæg 254-550-JA
Digital turbine flowmåler til karbamid tankanlæg 254-549-JA
Grænseafbryder til kubisk brændstofcontainer KI-D 158-403-JA
Grænseafbryder til cylindrisk brændstofcontainer KC-D 173-923-JA

Brændstof container KC-K med 
opbevaringsrum, 1000 liters volumen

Brændstof container KC-S med 
fløjdørsskab, 500 liters volumen
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Mobile brændstofcontainere KC til diesel og fyringsolie 
som komplet sæt

 W Til forsyning af maskiner og køretøjer på det sted, hvor de bliver brugt
 W Tidsubegrænset UN-godkendelse som transportbeholder
 W Godkendt til transport under forenklede betingelser uden licens til 
transport af farlige medier og afmærkning af køretøjet

 W Almengyldig tysk byggetilladelse som udendørs lagerbeholder
 W Eksplosionsfast og dobbeltvægget, galvaniseret indvendigt og 
udvendigt

 W Høj sikkerhed vha. permanent, energiuafhængig lækageovervågning og 
væskestandsindikator

 W Kan løftes med løftevogn eller gaffeltruck fra én side
 W Aflåseligt låg med hængelås
 W Udluftningsledning med kuglehane
 W Påfyldningsstuds med sikkerhedsforskruning, aflåselig
 W Lukbar sugeledning
 W Med krankroge

https://www.denios.dk/products/252566
https://www.denios.dk/products/252567
https://www.denios.dk/products/252570
https://www.denios.dk/products/252571
https://www.denios.dk/products/252568
https://www.denios.dk/products/252569
https://www.denios.dk/products/252572
https://www.denios.dk/products/252573
https://www.denios.dk/products/254550
https://www.denios.dk/products/254549
https://www.denios.dk/products/158403
https://www.denios.dk/products/173923
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Stationært diesel-tankanlæg 3

Variant pumpe, fløjdørsskab, 4 m slange, automatisk tappepistol og grænseafbryder

Effektiv volumen [l] 1000 1500 3000 5000 7500 10000
Udvendig mål L x B x H [mm] 1400 x 1000 x 1400 2100 x 1000 x 1400 4050 x 1000 x 895 4350 x 1250 x 1900 4240 x 1400 x 1900 6800 x 1400 x 1900
Vægt [kg] 1580 1920 650 920 1650 1990
DIBt godkendelse Z-38.12-325 Z-38.12-325 Z-38.12-325 Z-38.12-51 Z-38.12-51 Z-38.12-51
Best.-nr. 279-010-JA 279-011-JA 279-012-JA 279-013-JA 279-014-JA 279-015-JA

Inkl.: 
- Pumpe med mængdetæller 
- Slange 
- Automatisk tappepistol 
- Fløjdørsskab 
- Grænseafbryder

373
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 W Dobbeltvægget konstruktion for høj sikkerhed
 W Almengyldig tysk godkendelse som lagerbeholder til vandforurenende 
væsker med et flammepunkt over 55°C

 W Permanent lækageovervågning efter vakuumprincippet
 W Beholder af stål, galvaniseret indvendigt og udvendigt
 W Beregnet til opstilling udendørs
 W Med 2 krankroge til tom transport

 W Udstyret med permanent væskestandsindikation, tryklåg, 
ventilationsstuds, påfyldningsarmatur med låselig 
sikkerhedsforskruning, udsugningskobling og grænseafbryder som 
standard

 W Som sæt med fløjdørsskab, selvsugende pumpe 
(vekselstrømsmotor 230 V, transportkapacitet ca. 50 l/min), 
tilslutningskabel med Schuko stik, slangesæt NW 19x4 (4 m lang) og 
automatisk tappepistol

Diesel tankanlæg KA 
som komplet sæt

 W Udførelse i henhold til EN 12285-2

Tilladt til væsker med et flammepunkt > 55 °C

Påkørselsværn se side

592

TOP-SELLER

https://www.denios.dk/products/279010
https://www.denios.dk/products/279011
https://www.denios.dk/products/279012
https://www.denios.dk/products/279013
https://www.denios.dk/products/279014
https://www.denios.dk/products/279015
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Volumen (l) 900 1300 2000 2400

Udvendig mål L x B [mm] 1200 x 800 1200 x 800 1800 x 800 2200 x 800
Højde uden udstyr [mm] 1290 1750 1750 1750
til væsker med et flammepunkt over 55 °C

Best.-nr. lakeret 254-340-JA 254-341-JA 254-342-JA 254-343-JA
Best.-nr. galvaniseret 254-338-JA 254-339-JA – –
til væsker med et flammepunkt under 55 °C

Best.-nr. lakeret 254-346-JA 254-347-JA 254-348-JA 254-349-JA
Best.-nr. galvaniseret 254-344-JA 254-345-JA – –

Tilbehør Best.-nr.

Armatur-sæt til multitank, til opbevaring af ny olie m.v. 254-529-JA
Armatur-sæt til multitank, til opbevaring af brugt olie m.v. 254-530-JA
Overfyldssikring med montageplade, til opbevaring af væsker med et flammepunkt over 55 °C 254-534-JA
Overfyldssikring med el-skab, til opbevaring af væsker med et flammepunkt over 55 °C 254-533-JA
Overfyldssikring med Ex el-skab, til opbevaring af væsker med et flammepunkt under 55 °C 254-535-JA
Overfyldssikring med el-skab, til opbevaring af væsker med et flammepunkt under 55 °C 254-548-JA
Tryksensor til multitank, til opbevaring af væsker med et flammepunkt over 55 °C 254-531-JA
Tryksensor til multitank, til opbevaring af væsker med et flammepunkt < 55 °C 254-532-JA

Stationært diesel-tankanlæg

 Aktuelle priser på www.denios.dk     

Dobbeltvæggede multitanke

 W Tryklåg med stor revisionsåbning (Ø 500 mm)
 W Pladsbesparende konstruktion
 W Med 2 krankroge og palle til tom transport
 W Praksisorienterede og individuelle løsninger til forsyning realiseres vha. tilbehør

 W Almengyldig tysk byggetilladelse som lagerbeholder til spildolie og andre vandforurenende væsker
 W Dobbeltvægget, indvendigt og udvendigt galviseret beholder, udvendigt lakeret
 W Høj sikkerhed vha. permanent lækageovervågning

Multitanke (volumen fra 900 op til maks. 2400 
liter) i galvaniseret udførelse med standard 
tryklåg (til venstre) og i lakeret udførelse med 
bortskaffelsesarmatur (til højre).

https://www.denios.dk/products/254340
https://www.denios.dk/products/254341
https://www.denios.dk/products/254342
https://www.denios.dk/products/254343
https://www.denios.dk/products/254338
https://www.denios.dk/products/254339
https://www.denios.dk/products/254346
https://www.denios.dk/products/254347
https://www.denios.dk/products/254348
https://www.denios.dk/products/254349
https://www.denios.dk/products/254344
https://www.denios.dk/products/254345
https://www.denios.dk/products/254529
https://www.denios.dk/products/254530
https://www.denios.dk/products/254534
https://www.denios.dk/products/254533
https://www.denios.dk/products/254535
https://www.denios.dk/products/254548
https://www.denios.dk/products/254531
https://www.denios.dk/products/254532
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Tanke til brændstoffer med en bioethanol andel på mere end 5 % på forespørgsel!

Inkl.: 
- pumpe 
- slange 
- automatisk tappepistol

 Aktuelle priser på www.denios.dk     

Inkl.: 
- Pumpe 
- Slange 
- Automatisk tappepistol 
- Fløjdørsskab 
- Grænseafbryder

PRIS-YDELSES-TIP

Volumen [l] 400 600 995

Variant pumpe, fløjdørsskab, 4 m slange, automatisk tappepistol og grænseafbryder
Udvendig mål L x B [mm] 1000 x 1000 1000 x 1000 1250 x 1250
Højde uden udstyr [mm] 1100 1360 1450
Standard(er) DIN 6623 DIN 6623 DIN 6623
Best.-nr. 254-560-JA 254-561-JA 254-562-JA

Benzin-tankanlæg

Bestilling og service 76 24 40 80

 W Amen gyldig tysk godkendelse som lagerbeholder til antændelige, vandforurenende væsker 
(flammepunkt < 55°C)

 W Høj sikkerhed vha. permanent lækageovervågning efter vakuum princippet

Stationære tankanlæg KA til  benzin som komplet sæt

 W Tankanlæg til benzin som stående, eksplosionsfast udførelse
 W Dobbeltvægget beholder af stål, galvaniseret indvendigt og udvendigt
 W Beregnet til opstilling udendørs
 W Med målestav
 W Påfyldningsarmatur med aflåselig sikkerhedsforskruning
 W Med ventilationsledning og tilslutning til en gasledning
 W 2 krankroge til tom tansport
 W Som sæt med fløjdørsskab, selvsugende pumpe 
(vekselstrømsmotor 230 V, transportkapacitet ca. 50 l/min), tilslutningskabel med Schuko stik, 
slangesæt NW 19x4 (4 m lang) grænseafbryder og automatisk tappepistol

Mobile tankanlæg KI-B til benzin som komplet sæt

 W Transport under forenklede betingelser uden licens til transport af farlige medier og afmærkning af køretøjet
 W Godkendt som udendørs lagerbeholder til antændelige væsker
 W Dobbeltvægget tank, galvaniseret indvendigt og udvendigt, kan stables i 3 etager, kan løftes med gaffeltruck/palleløfter fra 
alle sider, med 4 krankroge

 W Permanent mekanisk væskestandsindikation
 W Aflåselig påfyldningsstuds med sikkerhedsforskruning og flammesi (PTB Ex 12-42028)
 W Lukbar sugeledning
 W Sugeslange med lukning samt ventilationsledning med kuglehane og 
deflagrationssikring

 W Fjederstøttet låg, aflåselig med cylinderlås og 3-punkts låsning
 W 4 krankroge
 W Jordforbindelse

 W Tidsubegrænset UN-godkendelse som emballage til farlige medier
 W Høj sikkerhed vha. permanent, energiuafhængig vakuum-lækageovervågning af begge vægge   Z-38.12-230

Effektiv volumen [l] 330 330

Variant pumpe, 4 m slange og automatisk tappepistol
Mærkespænding pumpe [V] 12 230
Udvendig mål L x B x H [mm] 800 x 1215 x 807 800 x 1215 x 807
Vægt [kg] 235 235
UN-godkendelse Z-38.12-230 Z-38.12-230
DIBt godkendelse D/BAM 15600/1A2W D/BAM 15600/1A2W
Best.-nr. 279-006-JA 279-005-JA

https://www.denios.dk/products/254560
https://www.denios.dk/products/254561
https://www.denios.dk/products/254562
https://www.denios.dk/products/279006
https://www.denios.dk/products/279005
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Bestil også

 Aktuelle priser på www.denios.dk     

Volumen [l] 35 60 100 200 300 500 750 1000

Dimensioner Ø x H [mm] 320 x 540 420 x 640 450 x 810 550 x 1030 655 x 1110 770 x 1230 970 x 1170 1080 x 1260
Best.-nr. transparent 270-475-JA 136-931-JA 136-933-JA 136-934-JA 136-936-JA 136-937-JA 136-939-JA 136-940-JA
Best.-nr. sort 270-476-JA 136-943-JA 136-964-JA 136-966-JA 136-967-JA 136-968-JA 136-969-JA 136-972-JA
Tilbehør – Opsamlingsbeholdere
Volumen [l] – 80 120 210 400 500 750 1000
Dimensioner Ø x H [mm] – 500 x 540 500 x 700 650 x 740 770 x 970 860 x 980 1050 x 980 1150 x 1080
DIBt godkendelse – 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
Best.-nr. transparent – 179-694-JA 179-695-JA 179-697-JA 179-698-JA 179-699-JA 179-700-JA 179-701-JA
Best.-nr. sort – 179-702-JA 179-703-JA 179-705-JA 179-706-JA 179-707-JA 179-708-JA 179-709-JA

Lager- og doseringsbeholdere

 W Passer til f.eks. lager- og doseringsbeholdere
 W Til sikker optagelse af lækager og dryptab
 W UV-stabiliseret, kan bruges til levnedsmidler
 W Med literskala

Lager- og doseringsbeholdere af kunststof
 W Beholder i cylinderform af UV-stabiliseret polyethylen (PE)
 W Stor montageflade til individuel montering af pumper, røreværker osv.
 W Formet gevindmuffe (3/4”)
 W Lukkeprop 3/4" med EPDM-pakning
 W Også egnet til lysfølsomme medier
 W Låsbart skruelåg DN160 med EPDM-pakning

Opsamlingsbeholdere

 Best.-nr. 256-919-JA

Opsamlingsbeholdere til lager- og 
doseringsbeholdere, i transparent eller 
sort, fra 80 op til 1.000 liters volumen.

Lager- og 
doseringsbeholdere med 
skala.

Lager- og doseringsbeholdere, 200 til 500 liters 
volumen.

PE-påfyldningstragt med låg, til 
beholdere fra 200 liters volumen, 

Bestil venligst altid tilbehør i forbindelse med beholderen!
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   Z-40.22-518

https://www.denios.dk/products/270475
https://www.denios.dk/products/136931
https://www.denios.dk/products/136933
https://www.denios.dk/products/136934
https://www.denios.dk/products/136936
https://www.denios.dk/products/136937
https://www.denios.dk/products/136939
https://www.denios.dk/products/136940
https://www.denios.dk/products/270476
https://www.denios.dk/products/136943
https://www.denios.dk/products/136964
https://www.denios.dk/products/136966
https://www.denios.dk/products/136967
https://www.denios.dk/products/136968
https://www.denios.dk/products/136969
https://www.denios.dk/products/136972
https://www.denios.dk/products/179694
https://www.denios.dk/products/179695
https://www.denios.dk/products/179697
https://www.denios.dk/products/179698
https://www.denios.dk/products/179699
https://www.denios.dk/products/179700
https://www.denios.dk/products/179701
https://www.denios.dk/products/179702
https://www.denios.dk/products/179703
https://www.denios.dk/products/179705
https://www.denios.dk/products/179706
https://www.denios.dk/products/179707
https://www.denios.dk/products/179708
https://www.denios.dk/products/179709
https://www.denios.dk/products/256919
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Bestilling og service 76 24 40 80

Industritanke, 1.100 til 5.000 liter

Volumen [l] 1100 1650 2000 2000 3000 5000

Variant
1 åbning (400 mm), 1 

studs (R2“)
1 udløb (R2“)

1 åbning (400 mm), 1 
studs (R2“)

1 udløb (R2“)
4 studs (R2“) 1 åbning (450 mm) 

2 studs (R2“)
3 studs (R2“), 1 studs (S 

160 x7)
3 studs (R2“), 1 studs (S 

160 x7)

Udvendig mål L x B x H [mm] 1320 x 730 x 1340 2000 x 730 x 1340 2050 x 760 x 1670 2050 x 760 x 1670 2390 x 850 x 1980 2390 x 1350 x 1980
DIBt godkendelse – – – – Z-40.21-241 Z-40.21-241
Best.-nr. transparent 179-626-JA 179-628-JA 179-632-JA 179-630-JA 179-634-JA 179-636-JA
Best.-nr. sort 179-627-JA 179-629-JA – 179-631-JA 179-635-JA 179-637-JA

Kemikalietanke, 1.100 til 4.000 liter

Volumen [l] 1100 1500 2000 2500 3000 4000
Variant 1 forbindelseselement 1 forbindelseselement 3 forbindelseselementer 3 forbindelseselementer 3 forbindelseselementer 3 forbindelseselementer
Udvendig mål L x B x H [mm] 1400 x 720 x 1400 1560 x 720 x 1640 2070 x 720 x 1690 1870 x 995 x 1650 2230 x 995 x 1650 2430 x 995 x 1950
DIBt godkendelse – – Z-40.21-138 Z-40.21-138 Z-40.21-138 Z-40.21-138
Best.-nr. transparent 137-875-JA 137-876-JA 137-877-JA 269-742-JA 137-878-JA 137-879-JA
Best.-nr. sort 269-680-JA 269-681-JA 269-682-JA 269-743-JA 269-683-JA 269-684-JA

Bestil også

Best.-nr. 137-880-JABest.-nr. 137-881-JA

2” messingkuglehane inkl. modflange af 
galvaniseret stål til væsketæt fastgørelse til 
tanken

1 1/4“-udløbshane af polypropylen 
(PP) inkl. modflange af PP til væsketæt 
fastgørelse til tanken

 Aktuelle priser på www.denios.dk     

Tilbehør Best.-nr.

Studs R 1” indvendig, 95 mm, transparent 179-640-JA
Studs R 1” indvendig, 95 mm, sort 179-641-JA
Studs R 2” indvendig, 100 mm, sort 179-642-JA
Kuglehane R 2” 179-645-JA

Industri- og kemikalietanke
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Industritanke, 1.100 til 5.000 liter
 W Egnet til opbevaring af kemikalier og levnedsmidler
 W Velfungerende i f.eks. fødevare- og kemikalieindustrien, ved vandbehandling m.m.
 W Langtidsholdbar og miljøvenlig
 W Af polyethylen (HDPE) med galvaniserede stålbandager
 W Fås i transparent (optisk væskestandsindikator) eller sort (for at undgå dannelse af alger)
 W Til væsker med en densitet på maks. 1,2 g/cm³ (versioner op til en densitet på 1,55 på forespørgsel)
 W Tanke med 3000 og 5000 liter med DIBt-godkendelse

 W Til opbevaring af kemikalier og fødevarer med en densitet på maks. 1,15 g/cm³
 W I stabil udførelse med ekstra ramme af galvaniseret stål

Kemikalietanke, 1.100 til 4.000 liter

 W Stålflange (uden kontakt til mediet) til tilslutning af 
udløbsarmaturer, til montering i bunden (fås som tilbehør)

 W Pladsbesparende firkantet konstruktion med påfyldningsåbning 
(DN 400), lukker lufttæt

 W Fremstillet af fødevaregodkendt polyethylen (PE)
 W Tanke fra 2000 liter med DIBt-godkendelse, gældende ved lukket 
flange

Industritanke i forskellige 
udførelser: med åbning (til 
venstre), mandehul (i midten) 
eller studs (til højre).

https://www.denios.dk/products/179626
https://www.denios.dk/products/179628
https://www.denios.dk/products/179632
https://www.denios.dk/products/179630
https://www.denios.dk/products/179634
https://www.denios.dk/products/179636
https://www.denios.dk/products/179627
https://www.denios.dk/products/179629
https://www.denios.dk/products/179631
https://www.denios.dk/products/179635
https://www.denios.dk/products/179637
https://www.denios.dk/products/137875
https://www.denios.dk/products/137876
https://www.denios.dk/products/137877
https://www.denios.dk/products/269742
https://www.denios.dk/products/137878
https://www.denios.dk/products/137879
https://www.denios.dk/products/269680
https://www.denios.dk/products/269681
https://www.denios.dk/products/269682
https://www.denios.dk/products/269743
https://www.denios.dk/products/269683
https://www.denios.dk/products/269684
https://www.denios.dk/products/137880
https://www.denios.dk/products/137881
https://www.denios.dk/products/179640
https://www.denios.dk/products/179641
https://www.denios.dk/products/179642
https://www.denios.dk/products/179645


Volumen [l] 10 15 30 50 80 125

Dimensioner 
Ø x H [mm] 240 x 310 300 x 340 330 x 460 330 x 680 480 x 620 480 x 840

Variant
åbning 120 mm, 

1 hank, udløb 
NW10

åbning 120 mm, 
1 hank, udløb 

NW10

åbning 120 mm, 
2 håndtag

åbning 120 mm, 
2 håndtag, 

udløb NW10

åbning 200 mm, 
2 håndtag, 

udløb NW15

åbning 200 mm, 
2 håndtag, 

udløb NW15
Best.-nr. 117-934-JA 117-935-JA 117-936-JA 144-873-JA 117-937-JA 117-939-JA

Volumen [l] 1,0 2,0 5,0

Farve rød rød transparent
Udvendig mål B x D x H (mm): 101 x 101 x 237 130 x 130 x 295 135 x 300 x 380
Best.-nr. 117-408-JA 117-409-JA 117-410-JA
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Volumen [l] 60 100 150 200 300 500

Udvendig mål L x B x H [mm] 520 x 355 x 530 600 x 410 x 610 680 x 470 x 710 810 x 500 x 770 880 x 610 x 880 1050 x 700 x 1010
Best.-nr. 189-262-JA 117-940-JA 117-941-JA 117-942-JA 117-943-JA 117-944-JA
Tilbehør opstillingsstativ, som kan stables
Best.-nr. 189-263-JA 117-945-JA 117-946-JA 117-947-JA 117-948-JA 117-949-JA

SÆT-PRIS

Lager- og doseringsbeholdere

Dunke fra 60 til 500 liter, 
med tappehane

 W Til sikker på- og omfyldning af kemikalier, olie osv.

Påfyldningskander af polyethylen, 0,5 til 5 liter

Sæt: bestående af en 1 liters, en 2 liters og en 5 liters 
påfyldningskande

Tromler fra 10 til 125 liter, 
med udløbshane

 W Egnet til sikker opbevaring af kemikalier
 W Bestandig mod mange syrer og baser (spec. vægt maks. 1 kg/l)
 W Inkl. 2-delt skruelåg (Ø 200 mm) og udløbshane NW 15
 W Udløbsstuds Ø 34 mm
 W Låg med pakning
 W Kompakt, kan stables (ved hjælp af et opstillingsstativ,  
fås som tilbehør)

 W Fremstillet af fødevaregodkendt, slag- og stødsikker polyethylen (PE)

 W Af fødevaregodkendt polyethylen (PE)

 W Egnet til sikker opbevaring af kemikalier
 W Modstandsdygtig over for mange syrer og baser
 W Væskestanden er synlig gennem det transparente materiale
 W Med hætte, udløbsstuds (Ø 34 mm) og tappehane (NW 10 eller 15) 
samt skruelåg

 Aktuelle priser på www.denios.dk     

Kunststof-beholdere i 6 størrelser, 
fra 10 til 125 liters volumen.

Kunststof-beholdere 
med opstillingsstativ

Best.-nr. 148-143-JA

https://www.denios.dk/products/117934
https://www.denios.dk/products/117935
https://www.denios.dk/products/117936
https://www.denios.dk/products/144873
https://www.denios.dk/products/117937
https://www.denios.dk/products/117939
https://www.denios.dk/products/117408
https://www.denios.dk/products/117409
https://www.denios.dk/products/117410
https://www.denios.dk/products/189262
https://www.denios.dk/products/117940
https://www.denios.dk/products/117941
https://www.denios.dk/products/117942
https://www.denios.dk/products/117943
https://www.denios.dk/products/117944
https://www.denios.dk/products/189263
https://www.denios.dk/products/117945
https://www.denios.dk/products/117946
https://www.denios.dk/products/117947
https://www.denios.dk/products/117948
https://www.denios.dk/products/117949
https://www.denios.dk/products/148143
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Volumen [l] 1000

UN-godkendelse 31A/Y/.. 31 A/Y/..
Certifikat – fødevaregodkendt – fødevaregodkendt

Anmærkning Version uden ramme, kan stables i 2 etager (fyldt) 
eller 3 etager (tom)

Kan stables i 5 etager vha. galvaniseret udvendig 
ramme

Udvendig mål B x D x H (mm): 1150 x 1150 x 1160 1150 x 1150 x 1160 1015 x 1215 x 1550 1015 x 1215 x 1550
Densitet maks. [kg/l] 2,0 2,0 2,1 2,1
Vægt [kg] 160 160 214 214
Best.-nr. 257-240-JA 260-140-JA 137-266-JA 260-139-JA
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IBC palletanke af rustfrit stål

Detaljebillede: 
Kuglehane 2” af 
rustfrit stål.

Detaljebillede: 
Skruelåg med  
6 øjeskruer.

Vha. den rammeløse konstruktion er IBC containeren 
let og pladsbesparende

Kan stables i 5 etager vha. den stabile 
rammekonstruktion af stål

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     

IBC palletanke af rustfrit stål

 W Tilladt til flydende farlige medier af emballagegruppe II og III
 W Sikker transport og opbevaring af medier af høj kvalitet eller aggressive 
kemikalier

 W Indsamling af farligt affald eller restmængder til senere bortskaffelse
 W 30 minutters brandmodstandsdygtighed, testet af BAM (tysk institut for 
materialeforskning)

 W Egnet til aktiv og passiv lagring og som tappe- og samlebeholdere

 W Robust beholder af rustfrit kvalitetsstål 1.4301 (V2A). Kan også leveres i 
rustfrit stål 1.4404 eller 1.4571

 W Åbning i toppen DN 400 med skruelåg (pakning af NBR) og 6 øjeskruer, 
sikkerhedsventil (forindstillet på 0,4 bar) og udluftningsstuds

 W Kuglehane med låg af rustfrit stål til optimal resttømning
 W Med frihøjde, kan transporteres med gaffeltruck 
 W Fås også som fødevaregodkendt version

1

1

2

2

Uanset om det er til opbevaring eller transport, så byder de kubiske IBC palletanke på maksimal fleksibilitet 
og har internationale godkendelser til transport ad vej og til søs. Disse IBC palletanke fås i to designs med en volumen på 1000 liter hver 
og kan bruges på eksisterende aftapningssystemer til IBC palletanke af kunststof. IBC palletanke i rustfrit stål kan stables, transporteres 
med kran og rengøres uden at efterlade rester. IBC palletanke er godkendte til væsker eller pastøse medier med en densitet på 2,0 hhv. 
2,1 kg/l.

Opsamlingskar til IBCer af 
rustfrit stål

se side

41

https://www.denios.dk/products/257240
https://www.denios.dk/products/260140
https://www.denios.dk/products/137266
https://www.denios.dk/products/260139
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Volumen [l] 600 800 1000

Farve transparent sort
Udvendig mål L x B [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
Højde udvendig [mm] 1000 1000 1000 1160 1160 1160 1160 1160 1160 1160
Densitet maks. [kg/l] 1,9 1,9 1,9 1,6 1,6 1,6 1,9 1,6 1,9 1,6
Påfyldningsåbning DN 150 DN 225 DN 150 DN 150 DN 225 DN 150 DN 225 DN 150 DN 150 DN 225
Udløbsåbning DN 50 DN 80 DN 50 DN 50 DN 50 DN 50 DN 50 DN 80 DN 50 DN 50
Palle PE PE PE Composite Composite PE PE mede af stål PE PE
UN-godkendelse 31HA1/Y/…/100
Best.-nr. 266-162-JA 266-163-JA 266-164-JA 266-165-JA 266-166-JA 266-167-JA 266-168-JA 266-169-JA 266-170-JA 266-171-JA

Volumen [l] 1000

Udvendig mål L x B [mm] 1200 x 1000
Højde udvendig [mm] 1171
Densitet maks. [kg/l] 1,6
Påfyldningsåbning DN 150 DN 225
Udløbsåbning DN 50 DN 50

Variant Med udluftningsventil i 
skruelåget –

Palle PE PE
UN-godkendelse 31HA1/Y/.. 31HA1/Y/..
Best.-nr. 267-852-JA 267-853-JA
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 W Beholder af polyethylen (HDPE), UV-stabiliseret
 W Stabil, galvaniseret stålrør-gitterramme

IBC af PE

IBC palletank til farlige medier

IBC palletank til farlige medier - 
med udskiftelig kuglehane

Disse afprøvede beholdere garanterer en sikker transport af mange forskellige væsker. Til transport af farlige medier fås der versioner med 
UN-godkendelse. Du kan vælge mellem forskellige låg og udløb til påfyldning og tømning - tilpasset til netop dine behov.

 Aktuelle priser på www.denios.dk     

 W Med UN-godkendelse 31HA1/Y/..
 W Inkl. udskiftelig 2" kuglehane med Viton-pakning
 W Med udluftningsventil i skruelåget
 W Vores IBC palletanke til farlige medier er godkendt til 
transport ad vej, på skinner og til søs iht. UN / ADR.

https://www.denios.dk/products/266162
https://www.denios.dk/products/266163
https://www.denios.dk/products/266164
https://www.denios.dk/products/266165
https://www.denios.dk/products/266166
https://www.denios.dk/products/266167
https://www.denios.dk/products/266168
https://www.denios.dk/products/266169
https://www.denios.dk/products/266170
https://www.denios.dk/products/266171
https://www.denios.dk/products/267852
https://www.denios.dk/products/267853


Volumen [l] 600 800 1000

Farve transparent sort
Udvendig mål L x B [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
Højde udvendig [mm] 1000 1000 1000 1160 1160 1160 1160 1160 1160 1160 1160
Påfyldningsåbning DN 150 DN 225 DN 150 DN 150 DN 225 DN 150 DN 225 DN 150 DN 150 DN 225 DN 150
Udløbsåbning DN 50 DN 80 DN 50 DN 50 DN 50 DN 50 DN 50 DN 50 DN 80 DN 50 DN 50
Palle PE PE PE træ Composite PE PE stålramme mede af stål mede af stål PE
Best.-nr. 266-151-JA 266-152-JA 266-153-JA 266-154-JA 266-155-JA 266-156-JA 266-157-JA 266-158-JA 266-159-JA 266-160-JA 266-161-JA
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 W Kan stables
 W Tavle med stort areal til påskrift
 W Plomberbar indløbs- og udløbsåbning
 W Fås med kunststof (PE)-, træ-, stålramme- eller stålmeder palle til nem 
transport vha. gaffeltruck eller palleløfter

 W Påfyldningsåbning DN 150 eller DN 225 med skruelåg
 W Udløbsåbning DN 50 eller DN 80 med klapventil (Butterfly-Valve)
 W Vores IBC palletanke til farlige medier er godkendt til transport ad vej, på 
skinner og til søs iht. UN / ADR.

Volumen [l] 1000

Udvendig mål L x B x H [mm] 1200 x 1000 x 1160

Variant Gitterkurv Beklædt med 
stålplader

Densitet maks. [kg/l] 1,6 1,6 1,6 1,6
Påfyldningsåbning DN 150 DN 150 DN 225 DN 150
Udløbsåbning DN 50 DN 50 DN 80 DN 50
Palle PE mede af stål mede af stål mede af stål
UN-godkendelse 31HA1/Y/…/100 31HA1/Y/…
Certifikat fødevaregodkendt fødevaregodkendt – –
Best.-nr. 266-173-JA 266-174-JA 266-175-JA 266-172-JA

IBC af PE

IBC palletank

IBC palletank til farlige medier, Ex-version

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     

 W Med UN-godkendelse UN 31HA1/Y/..
 W Med UN-godkendelse UN 31HA1/Y/..
 W Den indvendige beholder kan leveres i 2 versioner:
 W Indvendig beholder med antistatisk coatning, elektrisk 
ledende vha. jordledning forbundet til rammen

 W Indvendig beholder beklædt med stålplader - for at 
undgå elektrostatisk opladning

 W Stabil, galvaniseret stålrør-gitterramme

IBC palletank med gitterkurv; med antistatisk coatning - kan bruges 
i Ex-zone 1 og 2

IBC palletank beklædt med robuste 
stålplader - kan bruges i Ex-zoner 1 og 2.

Standardversion uden godkendelse til farlige medier 

https://www.denios.dk/products/266151
https://www.denios.dk/products/266152
https://www.denios.dk/products/266153
https://www.denios.dk/products/266154
https://www.denios.dk/products/266155
https://www.denios.dk/products/266156
https://www.denios.dk/products/266157
https://www.denios.dk/products/266158
https://www.denios.dk/products/266159
https://www.denios.dk/products/266160
https://www.denios.dk/products/266161
https://www.denios.dk/products/266173
https://www.denios.dk/products/266174
https://www.denios.dk/products/266175
https://www.denios.dk/products/266172


Volumen [l] 1000

Udvendig mål  
L x B x H [mm] 1200 x 1000 x 1160

Påfyldningsåbning DN 150 DN 225 DN 225 DN 150 DN 225 DN 400 DN 150 DN 225 DN 400 DN 225 DN 225
Udløbsåbning DN 50 DN 50 DN 80 DN 50 DN 80 DN 80 DN 50 DN 80 DN 80 DN 50 DN 80
Palle træ træ træ PE PE PE stålramme stålramme stålramme mede af stål mede af stål
Best.-nr. 266-176-JA 266-177-JA 266-178-JA 266-179-JA 266-181-JA 266-182-JA 266-183-JA 266-185-JA 266-186-JA 266-188-JA 266-189-JA
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Disse ressourcebesparende IBC palletanke kan bruges til 
en række forskellige anvendelser, som indgår i næsten alle 
produktions- og lagringsprocesser. Hver IBC palletank har bl.a. 
fået en helt ny indvendig beholder under rekonditioneringen og 
kan derfor også bruges til følsomme væsker. 
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IBC af PE

www.denios.dk/shop

Rekonditionering beskriver processen af oparbejdning af brugte kunststof-enheder, ståltromler og IBC palletanke. Renoverede IBC 
palletanke er ikke kun en billigere løsning for brugeren, men frem for alt en gevinst for miljøet ved at spare værdifulde ressourcer.  
Recobulk IBC palletanke renoveres udelukkende i certificerede anlæg og vha. processer, der skåner ressourcerne og overholder de 
højeste miljø- og sikkerhedsstandarder.

IBC palletank, rekonditioneret

 W Miljøvenlig, renoveret og billig
 W Alle dele, der kommer i kontakt med 
mediet, er nye (indvendig beholder, 
skruelåg, armaturer og tavle til påskrift), 
gitterboks og palle rengjort og kontrolleret

 W Udløb med svejset forseglingslåg
 W Beholder af HDPE, UV-stabiliseret
 W Stabil, galvaniseret stålrør-gitterramme
 W Kan stables
 W Tavle med stort areal til påskrift
 W Plomberbar indløbs- og udløbsåbning
 W Med PE-, træ-, stålramme- eller stålmeder 
palle

Nyt skruelåg

Ny indvendig beholder

Rengjort gitter

Ny tavle til påskrift

Nye originale, forseglede 
armaturer

Rengøring og i givet fald 
udskiftning af pallen

Rengøring og i givet fald 
reparation af pallen

 Aktuelle priser på www.denios.dk     
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https://www.denios.dk/products/266176
https://www.denios.dk/products/266177
https://www.denios.dk/products/266178
https://www.denios.dk/products/266179
https://www.denios.dk/products/266181
https://www.denios.dk/products/266182
https://www.denios.dk/products/266183
https://www.denios.dk/products/266185
https://www.denios.dk/products/266186
https://www.denios.dk/products/266188
https://www.denios.dk/products/266189
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Den høje kvalitet af   disse IBC palletanke dokumenteres vha. 
certificeringen, der i dag opnås som led i rekonditioneringen. Den 
påkrævede sikkerhed ved transport ifm. en ressourcebesparende 
container er dermed sikret.

Transportsikkerhed, produktbeskyttelse og bæredygtighed - Vælg 
din ressourcebesparende IBC palletank kombineret med en fuld 
UN-godkendelse. Derudover har disse IBC palletanke optimeret 
UV-beskyttelse til brug ifm. lysfølsomme medier.

Volumen [l] 1000

Udvendig mål L x B x H [mm] 1200 x 1000 x 1160
Densitet maks. [kg/l] 1,6
Påfyldningsåbning DN 150 DN 225 DN 150 DN 150 DN 225 DN 150 DN 150 DN 225 DN 150 DN 150 DN 225
Udløbsåbning DN 80 DN 50 DN 50 DN 80 DN 50 DN 50 DN 80 DN 50 DN 50 DN 80 DN 50
Palle træ træ PE PE PE stålramme stålramme stålramme mede af stål mede af stål mede af stål
UN-godkendelse 31HA1/Y/…/100
Best.-nr. 266-191-JA 266-192-JA 266-193-JA 266-194-JA 266-195-JA 266-196-JA 266-197-JA 266-198-JA 266-199-JA 266-200-JA 266-201-JA

Volumen [l] 1000

Udvendig mål L x B x H [mm] 1200 x 1000 x 1160
Densitet maks. [kg/l] 1,6
Påfyldningsåbning DN 225 DN 150 DN 225 DN 225 DN 150 DN 225 DN 225
Udløbsåbning DN 80 DN 80 DN 50 DN 80 DN 50 DN 50 DN 80
Palle træ PE PE PE mede af stål mede af stål mede af stål
UN-godkendelse 31HA1/Y/…/100
Best.-nr. 266-202-JA 266-203-JA 266-204-JA 266-205-JA 266-206-JA 266-207-JA 266-208-JA

IBC palletank, rekonditioneret - til farlige medier
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IBC af PE

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     

IBC palletank, rekonditioneret - til 
farlige medier og med UV-beskyttelse

https://www.denios.dk/products/266191
https://www.denios.dk/products/266192
https://www.denios.dk/products/266193
https://www.denios.dk/products/266194
https://www.denios.dk/products/266195
https://www.denios.dk/products/266196
https://www.denios.dk/products/266197
https://www.denios.dk/products/266198
https://www.denios.dk/products/266199
https://www.denios.dk/products/266200
https://www.denios.dk/products/266201
https://www.denios.dk/products/266202
https://www.denios.dk/products/266203
https://www.denios.dk/products/266204
https://www.denios.dk/products/266205
https://www.denios.dk/products/266206
https://www.denios.dk/products/266207
https://www.denios.dk/products/266208


www.denios.dk/shop

Tilbehør Best.-nr.

Tromlelåg DR af polyethylen (PE), blå 114-743-JA
Tromlelåg DR af polyethylen (PE), elektrisk ledende, sort 186-543-JA

Volumen [l] 30 30 60 120 213 213 213

Dimensioner 
Ø x H [mm] 325 x 515 325 x 515 410 x 585 498 x 795 615 x 890 615 x 890 600 x 910

Variant Glat beklædning Overflade med kant Glat beklædning Overflade med kant Overflade med kant Glat beklædning Glat overflade og bund uden riller
Materialetykkelse [mm] 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,2 1,2
Spunsforskruning 1 3/4“ Trisure 3/4“ Trisure 3/4“ Trisure 3/4“ Trisure 3/4“ Trisure 3/4“ Trisure 3/4“ Trisure
Spunsforskruning 2 2“ TriSure 2“ TriSure 2“ TriSure 2“ TriSure 2“ TriSure 2“ TriSure 2“ TriSure
UN-godkendelse – – – – 1A2/X220/S/... 1A2/X220/S/.. –
Godkendelse fødevaregodkendt fødevaregodkendt fødevaregodkendt fødevaregodkendt fødevaregodkendt fødevaregodkendt fødevaregodkendt
Best.-nr. 269-230-JA 282-136-JA 269-231-JA 269-232-JA 269-234-JA 269-235-JA 282-137-JA

Volumen [l] 30 60 100 120 216

Dimensioner Ø x H [mm] 312 x 515 395 x 600 455 x 700 478 x 785 595 x 880
Variant Overflade med kant Overflade med kant Overflade med kant Overflade med kant Overflade med kant
Materialetykkelse [mm] 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Spunsforskruning 1 3/4“ Trisure 3/4“ Trisure 3/4“ Trisure 3/4“ Trisure 3/4“ Trisure
Spunsforskruning 2 2“ TriSure 2“ TriSure 2“ TriSure 2“ TriSure 2“ TriSure
UN-godkendelse 1A1/X1.6/400/.. UN 1A1/X1.6/350… UN 1A1/X1.6/250… 1A1/X1.6/250/.. 1A1/X1.6/250/...
Godkendelse fødevaregodkendt fødevaregodkendt fødevaregodkendt fødevaregodkendt fødevaregodkendt
Best.-nr. 269-236-JA 282-134-JA 282-135-JA 269-237-JA 269-238-JA

VORES TIP

Tromler af rustfrit stål

Tromlelåg af PE

 W Fremstillet af miljøvenlig polyethylen (PE)
 W Den ca. 20 mm høje kant 
forhindrer låget i at falde ned

 W Effektiv beskyttelse af tromlens indhold
Sikkerheds-tappelåg

 W Sikkerhedstromletragt, beskytter mod snavs
 W Dryppemængder bliver tilbageholdt på en sikker måde
 W Til 200 liters ståltromler med spunshul

Diameter: 610 mm, højde: 40 mm,  
Best.-nr. 164-366-JA

 Aktuelle priser på www.denios.dk     

 Spunstromler af rustfrit stål
 W Med UN-godkendelse, afprøvet og godkendt som emballage til transport af farligt gods
 W Fremstillet af rustfrit kvalitetsstål SS316 (1.4404)
 W Egnet til fødevarer samt aggressive og stærkt korrosive medier
 W Egnet til påfyldningstemperaturer op til 200°C
 W Låg med 3/4“ og 2“ TriSure spunsåbninger
 W Bunden er falset uden tætningsmidler og svejset hele vejen rundt

 Tromler af rustfrit stål med låg
 W Med UN-godkendelse, afprøvet og godkendt som emballage til transport af farligt gods 
(gælder for alle tromler med låg fra 200 liters volumen)

 W Fremstillet af rustfrit kvalitetsstål SS316 (1.4401 / 1.4404)
 W Specielt egnet til fødevarer samt aggressive og stærkt korrosive medier
 W Egnet til påfyldningstemperaturer op til 200°C
 W Låg med 3/4“ og 2“ TriSure spunsåbninger og spændering
 W Bunden er falset uden tætningsmidler og svejset hele vejen rundt
 W Tromler med låg og glat overflade er velegnede til udtagelse af 
pastøse medier

 W Åbninger til 3/4"- og 2"-spunshul - til brug af 
pumper og/eller væskestandsindikator

 W Overflade med rifler sørger for en sikker 
stand af beholdere
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https://www.denios.dk/products/114743
https://www.denios.dk/products/186543
https://www.denios.dk/products/269230
https://www.denios.dk/products/282136
https://www.denios.dk/products/269231
https://www.denios.dk/products/269232
https://www.denios.dk/products/269234
https://www.denios.dk/products/269235
https://www.denios.dk/products/282137
https://www.denios.dk/products/269236
https://www.denios.dk/products/282134
https://www.denios.dk/products/282135
https://www.denios.dk/products/269237
https://www.denios.dk/products/269238
https://www.denios.dk/products/164366


Volumen [l] 30 30 60 60 120 120 216 216

Dimensioner 
Ø x H [mm] 280 x 532 280 x 532 395 x 570 355 x 655 460 x 823 460 x 823 585 x 880 585 x 884

Densitet maks. [kg/l]* 1,8 1,8 2,4 1,8 1,2 1,2 2,4 1,8
Materialetykkelse [mm] 0,5 0,5 – 0,6 1,0 1,0 – 0,9
Spunsforskruning 1 2“ TriSure 3/4“ 3/4“ 3/4“ 3/4“ 3/4“ 3/4“ 3/4“
Spunsforskruning 2 3/4“ 2“ TriSure 2“ BSP 2“ TriSure 2“ TriSure 2“ TriSure 2“ BSP 2“ TriSure
Overflade indvendig rå lakeret rå lakeret rå lakeret rå lakeret

Byggetilladelse 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/X1.6/250/.. 1A1/X/250... og 
1A1/X/270/S..

Egenskab – fødevaregodkendt – fødevaregodkendt – fødevaregodkendt – fødevaregodkendt
Best.-nr. 266-144-JA 266-145-JA 122-851-JA 266-146-JA 266-147-JA 266-148-JA 117-976-JA 266-149-JA

*Gældende for emballagegruppe II, værdierne for andre grupper er afvigende

Volumen [l] 60 60 120 120 212 212 212 212

Dimensioner 
Ø x H [mm] 375 x 615 398 x 570 453 x 830 453 x 830 610 x 880 610 x 880 610 x 880 610 x 880

Spunsforskruning 1 – – – – – – 3/4“ 3/4“
Spunsforskruning 2 – – – – – – 2“ BSP 2“ BSP
Overflade indvendig rå lakeret rå lakeret rå lakeret rå lakeret
UN-godkendelse 1A2/X65/S/... 1A2/X100,4/S… 1A2/X170/S… 1A2/X170/S… 1A2/X420/S.. 1A2/X420/S.. 1A2/X420/S.. 1A2/X420/
UN-godkendelse – – – – 1A2/Y1.5/150/ 1A2/Y1.5/150/ 1A2/Y1.5/150/ 1A2/Y1.5/150/
Best.-nr. 266-150-JA 217-273-JA 187-202-JA 187-203-JA 174-026-JA 174-029-JA 174-028-JA 174-030-JA

Ståltromler

Ståltromler med låg 60 - 212 liter

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     

 W Med UN-godkendelse, afprøvet og godkendt som emballage til transport af farligt gods
 W Fremstillet af stålplader iht. ISO 3574
 W Udførelse iht. ISO 15750-2 / EN 210
 W Tætlukkende låg med pakning og spændering (med 
galvaniseret lukkemekanisme); tromlerne er støvtætte og 
beskytter indholdet mod snavs

 W Med UN-godkendelse, afprøvet og godkendt som emballage til transport af farligt gods
 W Fremstillet af stålplader iht. ISO 3574
 W Cylindrisk design, udførelse iht. ISO 15750-2

Tromler med spunshul, af stål, 30 til 216 liter

Ståltromler har i mange årtier været kendt som produkter med et højt sikkerhedsniveau og har bevist deres værd millioner af gange rundt 
om i verden. Spunstromler er velegnede til transport af farlige væsker af emballagegruppe I, II og III.
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Væskestandsindikator FS, til 60 og 
200 liters tromler med ¾” spunshul, 
egnet til f.eks. olie, frostvæske, 
diesel eller fyringsolie Best.-nr. 
137-715-JA

https://www.denios.dk/products/266144
https://www.denios.dk/products/266145
https://www.denios.dk/products/122851
https://www.denios.dk/products/266146
https://www.denios.dk/products/266147
https://www.denios.dk/products/266148
https://www.denios.dk/products/117976
https://www.denios.dk/products/266149
https://www.denios.dk/products/266150
https://www.denios.dk/products/217273
https://www.denios.dk/products/187202
https://www.denios.dk/products/187203
https://www.denios.dk/products/174026
https://www.denios.dk/products/174029
https://www.denios.dk/products/174028
https://www.denios.dk/products/174030
https://www.denios.dk/products/137715


www.denios.dk/shop

Volumen [l] 30 120

Udvendig mål B x D x H (mm): 300 x 350 x 461 395 x 495 x 896
UN-godkendelse 1H2/X65/S/… 1H2W/X175/S/…
Egenskab fødevaregodkendt fødevaregodkendt
Best.-nr. 279-039-JA 279-040-JA

Volumen [l] 30 30 30 60 60 120 120 220 220

Dimensioner 
Ø x H [mm] 312 x 512 312 x 512 312 x 512 400 x 625 400 x 615 496 x 800 503 x 796 590 x 978 590 x 978

Variant håndtag på 
siderne

med 
udluftningsventil Spunshul i låget håndtag på 

siderne
med 

udluftningsventil – med 
udluftningsventil – med 

udluftningsventil

UN-godkendelse 1H2/
X60/S/… 1H2/X61/S/… 1H2/Y1.4/100/… 1H2/

X74/S/… 1H2/X88/S/… 1H2/X225/S/.. 1H2/X170/S/... 1H2/X320/S/... 1H2/X320/S/...

UN-godkendelse – – 1H2/Y49/S/… – – – – – –
Egenskab – – – – – fødevaregodkendt fødevaregodkendt fødevaregodkendt fødevaregodkendt
Best.-nr. 266-131-JA 266-132-JA 266-133-JA 266-134-JA 266-135-JA 273-377-JA 266-136-JA 266-138-JA 266-139-JA
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3 Plasttromler og tilbehør

 Aktuelle priser på www.denios.dk     

Plasttromler med låg er en god løsning til sikker transport af faste medier eller pulver. Tromlerne er 
fremstillet af polyethylen og er stød- og slagfaste. 

Tromler af polyethylen (PE) med låg
 W Med UN-godkendelse, afprøvet og godkendt som emballage til transport af farligt gods
 W Med spændering der forhindrer spild og snavs
 W Den store åbning muliggør en nem påfyldning
 W Af kemisk høj bestandig og miljøvenlig polyethylen (PE), neutral overfor lagervaren

Kvadratiske plasttromler af polyethylen (PE), kubisk form
 W Kubisk form = optimal pladsudnyttelse ved transport og opbevaring af euro- og kemipaller
 W Med UN-godkendelse
 W Fremstillet af kemisk høj bestandig og miljøvenlig polyethylen
 W Ideel til faste medier og pasta

Lukkemekanisme til sikker lukning 
af låget

Tromleløftere
se side

303

https://www.denios.dk/products/279039
https://www.denios.dk/products/279040
https://www.denios.dk/products/266131
https://www.denios.dk/products/266132
https://www.denios.dk/products/266133
https://www.denios.dk/products/266134
https://www.denios.dk/products/266135
https://www.denios.dk/products/273377
https://www.denios.dk/products/266136
https://www.denios.dk/products/266138
https://www.denios.dk/products/266139


Egnet til Ex-zone 1 og 2 ved la-
gergods af eksplosionsgruppe 
IIA og IIB, 
Best.-nr. 266-142-JA

Volumen [l] 120 220 220 220 220

Variant – – – Med skala elektrisk ledende
Farve blå blå blå natur sort
Dimensioner Ø x H [mm] 493 x 745 581 x 935 581 x 935 580 x 960 581 x 935
Spunsforskruning 1 S70x6 (2“ grov) S70x6 (2“ grov) S70x6 (2“ grov) S70x6 (2“ grov) S70x6 (2“ grov)
Spunsforskruning 2 3/4“ S56x4 mit ¾“ S56x4 (2“ TriSure) S56x4 (2“ TriSure) S56x4 (2“ TriSure)
UN-godkendelse 1H1/Y1.9/200/... 1H1/X1.3/250/... 1H1/Y1.9/200/... 1H1/X1.3/250/… 1H1/Y1.6/200/…
Egenskab – fødevaregodkendt fødevaregodkendt fødevaregodkendt –
Best.-nr. 266-140-JA 266-141-JA 266-143-JA 279-037-JA 266-142-JA

Tromlelåg af PE

Anvendelsesområde 60 liters tromler 120 liters tromler 200 liters tromler
Diameter udvendig [mm] 378 500 581
Stk. / pakke 5 stk. 5 stk. 5 stk.
Best.-nr. transparent 257-250-JA 257-249-JA 257-248-JA

Bestil også
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3Plasttromler og tilbehør

Plombering 2”  
(25 stk. pr. pakke)
Best.-nr. 174-149-JA

Plombering 3/4”  
(25 stk. pr. pakke)
Best.-nr. 174-151-JA

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     

Tromlerne er fremstillet af kunststof; de er helt lukket og har 2 spunshuller på toppen. Disse slags tromler gør transport af væsker sikkert. 

Spunstromler af polyethylen (PE) 
 W Med UN-godkendelse, afprøvet og godkendt som emballage til 
transport af farligt gods

 W Modstandsdygtig over for mange syrer og baser
 W Af kemisk høj bestandig og miljøvenlig polyethylen (PE), neutral 
overfor lagervaren

 W Genanvendelig og robust samt stød- og slagfast 
 W Udvalgte versioner er egnede til fødevarer

Tromlelåg af PE
 W Effektiv beskyttelse af tromlens indhold
 W Passer til gængse spunstromler af PE, stål eller rustfrit stål
 W Blokeringen under tromlens kant sørger for sikkerhed.
 W Nem påsætning og aftagning
 W Fremstillet af miljøvenlig polyethylen (PE)
 W Transparent
 W 1 pakke = 5 stk.

https://www.denios.dk/products/266142
https://www.denios.dk/products/266140
https://www.denios.dk/products/266141
https://www.denios.dk/products/266143
https://www.denios.dk/products/279037
https://www.denios.dk/products/266142
https://www.denios.dk/products/257250
https://www.denios.dk/products/257249
https://www.denios.dk/products/257248
https://www.denios.dk/products/174149
https://www.denios.dk/products/174151


Volumen [l] 3 5 10 20 25 30 60

Udvendig mål  
L x B x H [mm] 148 x 113 x 236 195 x 160 x 234 232 x 202 x 314 294 x 258 x 385 296 x 258 x 463 382 x 288 x 403 395 x 345 x 648

Densitet maks. [kg/l] 1,9 1,3 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9
UN-godkendelse – 3H1/X1.3/250/... 3H1/X1.9/250/... 3H1/X1.9/250/… 3H1/X1.9/250/… 3H1/X1.9/250/… 3H1/X1.9/250/…
Certifikat fødevaregodkendt fødevaregodkendt fødevaregodkendt fødevaregodkendt fødevaregodkendt fødevaregodkendt fødevaregodkendt
Lukning DIN 45 DIN 51 DIN 51 DIN 61 DIN 61 DIN 61 DIN 71
Best.-nr. natur 279-041-JA 266-987-JA 266-988-JA 266-989-JA 266-990-JA 266-991-JA 266-992-JA
Best.-nr. blå – 266-993-JA 266-994-JA 266-995-JA 266-996-JA 266-997-JA 266-998-JA
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Volumen [l] 20

Dimensioner B × D × H [mm] 294 x 258 x 385
Densitet maks. [kg/l] 1,9
Lukning DIN 61
Byggetilladelse 3H1/X1.9/250/…
Certifikat fødevaregodkendt
Best.-nr. 279-042-JA
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Beholdere med UN-godkendelse

 Aktuelle priser på www.denios.dk     

Plastdunke har en vigtig funktion ifm. sikker transport og opbevaring af flydende og faste farlige medier. Dunkene er fremstillet af 
polyethylen og er stød- og slagfaste.

Dunk af polyethylen (PE) 
 W Med UN-godkendelse, afprøvet og godkendt som emballage til transport af farligt gods
 W Af kemisk høj bestandig og miljøvenlig polyethylen (PE), neutral overfor lagervaren
 W Modstandsdygtig over for mange syrer og baser
 W Udstyret med håndtag, skruelåg og PE-tætning
 W Form passende til paller, kan stables
 W Genanvendelig og robust samt sød- og slagfast 
 W Originalitetsbeskyttet vha. sikker rasterlukning 

Dunk af polyethylen (PE), 
med væskestandsindikator

 W Med UN-godkendelse til transport af farlige medier
 W Med væskestandsindikator til nem kontrol af fyldmængden
 W Form passende til paller, kan stables
 W Fremstillet af polyethylen (PE)

Nem påfyldning vha. tappehane 
(tilbehør)

Dunk af polyethylen (PE) med 
væskestandsindikator

https://www.denios.dk/products/279041
https://www.denios.dk/products/266987
https://www.denios.dk/products/266988
https://www.denios.dk/products/266989
https://www.denios.dk/products/266990
https://www.denios.dk/products/266991
https://www.denios.dk/products/266992
https://www.denios.dk/products/266993
https://www.denios.dk/products/266994
https://www.denios.dk/products/266995
https://www.denios.dk/products/266996
https://www.denios.dk/products/266997
https://www.denios.dk/products/266998
https://www.denios.dk/products/279042
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Volumen [l] 10 30 60

Udvendig mål B x D x H (mm): 195 x 230 x 340 270 x 375 x 425 332 x 396 x 630
UN-godkendelse 3H1/Y1.6/200... 3H1/Y1.2/150...EX E1 Stat 3H1/Y1.2/150...
Lukning Nr. 61 (60 mm) Nr. 71 (70mm) Nr. 71 (70mm)
Best.-nr. 148-430-JA 129-120-JA 129-121-JA
Tilbehør

Tragt af rustfrit stål med låg 129-142-JA 137-515-JA 137-515-JA
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Volumen [l] 6 12 20

Udvendig mål L x B x H [mm] 194 x 164 x 269 232 x 192 x 376 290 x 245 x 399
UN-godkendelse 3H1/Y1.4/150/… 3H1/Y1.8/150/… 3H1/Y1.9/150/… og 3H1/Y30/S..
Certifikat fødevaregodkendt fødevaregodkendt fødevaregodkendt
Lukning DIN 61 DIN 61 DIN 61
Best.-nr. 266-999-JA 267-000-JA 267-001-JA

Tragt af rustfrit stål

Til beholdere med gevind H51, 
Best.-nr. 187-010-JA

Til beholdere med gevind H61, 
Best.-nr. 129-142-JA

Til beholdere med gevind H71, 
Best.-nr. 137-515-JA

Beholdere til farlige medier, Ex-sikret

10 liters dunk, i elektrisk ledende version, 
Best.-nr. 148-430-JA

Beholdere med UN-godkendelse

 W Til doseret påfyldning af små 
væskemængder

 W Korrosionsfri og modstandsdygtig over for 
aggressive medier

 W Med overfyldssikring
 W Inkl. låg og 
flammespærre

 W Egnet til transport og opbevaring af brændbare væsker
 W Kan bruges i zonerne 0, 1, 2, 20, 21 og 22, men kun i forbindelse med tilstrækkelige forholdsregler 
såsom at jordforbinde beholderne for at undgå fare som følge af elektrostatisk opladning, brug af 
beholderne iht. loven

 W Med håndtag, skruelåg og PE-tætning
 W Pladsbesparende konstruktion til optimal pladsudnyttelse på pallen
 W God resttømning i enhver hældningsposition

60 liters dunk, i elektrisk ledende version, 
Best.-nr. 129-121-JA

 W Passer til alle dunke 
med gevind

 W International godkendelse til transport og aktiv lagring af brændbare væsker 
(AI/AII/AIII) iht. klasse 3 GGVS/GGVE/GGV-sø. 

 W Fremstillet af elektrisk ledende kunststof (PE), elektrisk ledende, 
overflademodstand <10⁸ Ohm

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     

Elektrisk ledende dunke til Ex-områder
 W Med UN-godkendelse til transport af farlige medier
 W Kan bruges i Ex-zonerne 1 og 2 
 W Godkendt til brandbare væsker af eksplosionsgruppen II A og II B
 W Ideel til opløsningsmidler takket være den fluoriserede inderside
 W Effektiv EVOH-barriere mod gasser (f.eks. ilt, kulsyre)
 W Form passende til paller, kan stables

Tromleåbnere se side
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https://www.denios.dk/products/148430
https://www.denios.dk/products/129120
https://www.denios.dk/products/129121
https://www.denios.dk/products/129142
https://www.denios.dk/products/137515
https://www.denios.dk/products/137515
https://www.denios.dk/products/266999
https://www.denios.dk/products/267000
https://www.denios.dk/products/267001
https://www.denios.dk/products/187010
https://www.denios.dk/products/129142
https://www.denios.dk/products/137515
https://www.denios.dk/products/148430
https://www.denios.dk/products/129121
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Kvadratiske, rummelige beholdere af kunststof (hvid / rød)

Volumen [l] 40 50 66 80
Dimensioner B × D × H [mm] 380 x 380 x 399 380 x 380 x 476 380 x 380 x 594 380 x 380 x 724
Variant åbning 282 mm, 2 håndtag
UN-godkendelse 1H2W/X44/S/.. 1H2W/X54/S/.. 1H2W/X70/S/.. UN 1H2W/X84/S/..
Best.-nr. 265-661-JA 265-662-JA 265-663-JA 265-664-JA

Rummelige beholdere af kunststof

Volumen [l] 26 34 39 55 64 75 110
Dimensioner Ø x H [mm] 338 x 358 338 x 449 338 x 505 410 x 495 410 x 573 410 x 680 455 x 787
Variant Åbning 295 mm, 2 håndtag åbning 295 mm Åbning 354 mm, 2 håndtag Åbning 392 mm, 2 håndtag
Farve korpus hvid brun hvid
Farve låg rød beige rød
UN-godkendelse 1H2/X38/S... 1H2/X48/S... 1H2/X69/S... 1H2/X81/S... 1H2/X95/S... 1H2/X90/S...
Best.-nr. 129-129-JA 129-130-JA 179-658-JA 129-131-JA 129-132-JA 179-659-JA 179-660-JA

Rummelige beholdere af kunststof

Volumen [l] 3 6 10 15 20 26 42 55 68
Dimensioner Ø x H [mm] 198 x 171 198 x 263 274 x 238 274 x 327 274 x 417 316 x 425 410 x 418 410 x 520 410 x 634
Variant åbning 136 mm åbning 204 mm åbning 203 mm åbning 204 mm Åbning 282 mm, 2 håndtag
UN-godkendelse 1H2/X12/S... 1H2/X20/S... 1H2/X22/S... 1H2/X27/S... 1H2/X33/S... 1H2/X51/S... 1H2/X66/S... 1H2/X81/S...
Best.-nr. 179-655-JA 129-122-JA 179-656-JA 129-123-JA 129-124-JA 129-125-JA 179-657-JA 129-126-JA 129-128-JA

Plasttromler og tilbehør

Rummelige beholdere af kunststof

Rummelige beholdere type WH til sikker 
opbevaring af pulver og flydende medier.

Rummelige beholdere type SWH i 
forskellige farver og størrelser.

Kvadratisk rummelig 
beholder for optimal 
pladsudnyttelse

 Aktuelle priser på www.denios.dk     

 W Med UN-X-godkendelse til faste medier af emballagegrupperne 
I, II og III

 W Tromlerne er luft- og vandtætte, kan stables og forsegles
 W Hurtig lukning vha. skruelåg med integreret pakning
 W Glat indvendig flade for let rengøring
 W Ekstra kanter beskytter imod skader
 W Af polyethylen (PE)
 W Kan uden problemer bruges til levnedsmidler
 W Temperaturbestandig fra -25°C op til +70°C

https://www.denios.dk/products/265661
https://www.denios.dk/products/265662
https://www.denios.dk/products/265663
https://www.denios.dk/products/265664
https://www.denios.dk/products/129129
https://www.denios.dk/products/129130
https://www.denios.dk/products/179658
https://www.denios.dk/products/129131
https://www.denios.dk/products/129132
https://www.denios.dk/products/179659
https://www.denios.dk/products/179660
https://www.denios.dk/products/179655
https://www.denios.dk/products/129122
https://www.denios.dk/products/179656
https://www.denios.dk/products/129123
https://www.denios.dk/products/129124
https://www.denios.dk/products/129125
https://www.denios.dk/products/179657
https://www.denios.dk/products/129126
https://www.denios.dk/products/129128


Elektrisk ledende rummelige beholdere

Volumen [l] 6 26 75
Overflademodstand ≤ 10⁴ Ω ≤ 10⁶ Ω ≤ 10⁶ Ω
Dimensioner Ø x H [mm] 198 x 265 316 x 425 410 x 680
Variant åbning 136 mm åbning 204 mm Åbning 354 mm, 2 håndtag
UN-godkendelse 1H2/X20/S/.. 1H2/X33/S... 1H2/X95/S...
Best.-nr. 274-303-JA 129-134-JA 129-136-JA

Rummelige beholdere med UV-beskyttelse

Volumen [l] 6 15 26 55
Dimensioner Ø x H [mm] 198 x 263 274 x 327 316 x 425 410 x 495
Variant åbning 136 mm åbning 204 mm åbning 204 mm Åbning 354 mm, 2 håndtag
UN-godkendelse 1H2/X20/S... 1H2/X22/S... 1H2/X33/S... 1H2/X69/S...
Best.-nr. 179-661-JA 179-662-JA 179-663-JA 179-664-JA

Rummelige beholdere, kan stables

Volumen [l] 30 40 50 60 75 120 150
Dimensioner Ø x H [mm] 374 x 408 374 x 570 374 x 660 374 x 770 450 x 701 570 x 732 570 x 870

Variant åbning 326 mm, 2 håndtag åbning 390 mm,  
2 håndtag

åbning 490 mm,  
2 håndtag

UN-godkendelse 1H2/X40/S... 1H2/X65/S... UN/1H2/X75/S/.. 1H2/X100/Y150/Z150/S/..
Best.-nr. 217-397-JA 217-399-JA 217-400-JA 217-401-JA 265-665-JA 265-666-JA 265-667-JA
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Plasttromler og tilbehør

Rummelige beholdere, kan stables

Rummelige beholdere med UV-beskyttelse

Elektrisk ledende rummelige beholdere

 W Med praktisk skruelåg, vandtæt lukning
 W Glat indvendig flade til let rengøring

 W UN-karakterisering til faste medier
 W Beskyt dine medier mod UV-stråling og lys, 290 til 450 nm!

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     

Alle rummelige beholdere med 30 til 60 liters volumen har den 
samme diameter og kan stables inden i hinanden.

 W UN-karakterisering til faste medier
 W Spar plads på dit lager
 W Med skruelåg til hurtig håndtering
 W Vanddamptæt lukning til beskyttelse af indholdet
 W Alle tromler med en volumen på 30 til 75 liter har en vandtæt lukning.
 W Robust, kan stables
 W Kan uden problemer bruges til levnedsmidler

Den sikre måde at undgå statisk opladning ved håndtering af faste og halv-faste medier

 W Med UN-X-godkendelse til faste medier af emballagegrupperne I, II og III
 W Den sikre måde at undgå statisk opladning ved håndtering af faste og halv-faste medier
 W Tromlerne er luft- og vandtætte, kan stables og forsegles
 W Hurtig lukning vha. skruelåg med integreret pakning
 W Glat indvendig flade for let rengøring
 W Ekstra kant beskytter beholderen imod skader
 W Af polyethylen (PE)
 W Elektrisk ledende, overflademodstand ≤ 10.000 ohm
 W Temperaturbestandig fra -20 °C op til +70 °C

https://www.denios.dk/products/274303
https://www.denios.dk/products/129134
https://www.denios.dk/products/129136
https://www.denios.dk/products/179661
https://www.denios.dk/products/179662
https://www.denios.dk/products/179663
https://www.denios.dk/products/179664
https://www.denios.dk/products/217397
https://www.denios.dk/products/217399
https://www.denios.dk/products/217400
https://www.denios.dk/products/217401
https://www.denios.dk/products/265665
https://www.denios.dk/products/265666
https://www.denios.dk/products/265667


Flasker med bred eller smal hals
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Volumen [ml] 250 500 1000 1500 2500 4000

Udvendig mål  
B x D x H (mm): 59 x 59 x 130 75 x 75 x 162 85 x 85 x 214 108 x 108 x 209 122 x 122 x 260 142 x 142 x 294

Byggetilladelse 3H1/X0.8/S 3H1/X1.5/S 3H1/X2.5/S 3H1/X4/S 3H1/X5/S 3H1/X5.5/S
Certifikat fødevaregodkendt
Stk. pr. pakke 30 15 12 6 6 12
Best.-nr. 257-561-JA 257-562-JA 257-564-JA 257-565-JA 257-566-JA 257-567-JA

 
Flasker med bred hals af HDPE med UN-godkendelse

 W Af bestandig polyethylen (HDPE)
 W Egnet til emballering, prøveudtagning, 
opbevaring og transport af faste medier 
(f.eks. granulat)

 W Med tætlukkende låg af polypropylen (PP)
 W Nem påfyldning vha. stor åbning
 W Pladsbesparende, kvadratisk form

 

 

Volumen [ml] 125 250 500 1000

Udvendig mål B x D x 
H (mm): 53 x 53 x 105 64 x 64 x 132 76 x 76 x 173 96 x 96 x 212

Stk. pr. pakke 24 24 24 24
Best.-nr. 281-747-JA 281-748-JA 281-749-JA 281-750-JA

Steril laboratorieflaske til brug i laboratorier og industrien, også velegnet til 
meget rene medier. Synligt indhold, glasklar PET.

Laboratorieflasker af PET, steril, glasklar, 
med skruelåg og graduering

 W Fremstillet af PET, glaskar 
 W Steril ifølge SAL 10-³ (iht. ISO 11137)
 W Pladsbesparende og fuldstændig tæt

 W Med originalitetlukning (HDPE)
 W Den forhøjede graduering muliggør en hurtig 
aflæsning af mængden 

 W Ideel til opbevaring og emballering af væsker

 

 

Volumen [ml] 100 250 500 750 1000 1500 2000

Dimensioner Ø x H [mm] 48 x 95 64 x 120 77 x 154 88 x 173 95 x 205 108 x 226 120 x 247
Stk. pr. pakke 30 30 16 12 12 6 12
Best.-nr. 281-974-JA 261-405-JA 261-406-JA 261-407-JA 261-408-JA 261-409-JA 261-410-JA

 

Flasker med bred hals af LDPE
 W Af polyethylen (LDPE)
 W Egnet til prøveudtagning og opbevaring af flydende, pastøse og faste medier
 W Med skruelåg
 W Nem påfyldning vha. stor åbning

 

 

Volumen [ml] 300 600 1200 3000 5600

Dimensioner 
Ø x H [mm] 57 x 160 74 x 192 88 x 248 161 x 215 161 x 340

Byggetilladelse 1B1/X/250/..
Certifikat fødevaregodkendt
Stk. pr. pakke 15 stk. 12 stk. 12 stk. 4 stk. 2 stk.
Best.-nr. 269-225-JA 269-226-JA 269-227-JA 269-228-JA 269-229-JA

Aluminium flasker med Un-godkendelse
 W Til opbevaring, transport og forsendelse af substanser, som skal opbevares 
uforfalsket

 W Egnet til fødevarer (undtagelse: stærkt syre- eller saltholdige fødevarer)
 W Af ren aluminium (AL 99,5)
 W Lugt- og rustfri, lystæt
 W Med originalitetslukning af polypropylen (PP) og indvendig aluminium pakning
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https://www.denios.dk/products/257561
https://www.denios.dk/products/257562
https://www.denios.dk/products/257564
https://www.denios.dk/products/257565
https://www.denios.dk/products/257566
https://www.denios.dk/products/257567
https://www.denios.dk/products/281747
https://www.denios.dk/products/281748
https://www.denios.dk/products/281749
https://www.denios.dk/products/281750
https://www.denios.dk/products/281974
https://www.denios.dk/products/261405
https://www.denios.dk/products/261406
https://www.denios.dk/products/261407
https://www.denios.dk/products/261408
https://www.denios.dk/products/261409
https://www.denios.dk/products/261410
https://www.denios.dk/products/269225
https://www.denios.dk/products/269226
https://www.denios.dk/products/269227
https://www.denios.dk/products/269228
https://www.denios.dk/products/269229


Bestilling og service 76 24 40 80              Aktuelle priser på www.denios.dk

Beholdere

393

3

Volumen [l] 6 11 20 30

Udvendig mål L x B x H [mm] 277 x 132 x 296 277 x 132 x 435 365 x 165 x 485 365 x 240 x 485
Best.-nr. uden gevindstuds 250-188-JA 250-190-JA 250-191-JA 250-193-JA
Best.-nr. med gevindstuds 250-195-JA 250-196-JA 250-197-JA 250-198-JA
Tilbehør

Best.-nr. Literskala til at klistre på 250-200-JA 250-201-JA 250-202-JA 250-203-JA

Rummelige beholdere, 6 til 30 liter
 W Praktisk dunk af transparent kunststof (PE)
 W Stor åbning (88 mm) til nem påfyldning, let at rengøre
 W Håndtag og skruelåg til bekvem og sikker transport
 W Beholdere i størrelserne 6 og 11 liter har et ekstra lille udløb (diameter 18 
mm) og en matchende tud.

 

Volumen [ml] 50 100 150 250 500 1000 2000 3000

Dimensioner Ø x H (mm) 43 x 60 51 x 72 58 x 82 70 x 95 94 x 118 108 x 148 140 x 188 203 x 247
Stk. pr. pakke 24 24 24 24 12 12 6 6
Best.-nr. 281-789-JA 281-790-JA 281-791-JA 281-792-JA 281-794-JA 281-796-JA 281-797-JA 281-798-JA

Bægerne til laboratorier/doseringsbægerne iht. ISO 7056, baseret på EN ISO 3819 (glas) er 
robuste, brudsikre og dermed alsidge i brug.

Doseringsbægre, PP, volumenskala, 50 til 3000 ml

 W Fremstillet af polypropylen (PP), transparent
 W Høj bestandighed mod mange syrer, baser og andre kemikalier

Diameter [mm] 60 100 150 300

Ø udløbsåbning udvendig 
[mm] 13 13 19 20

Stk. pr. pakke 3 5 5 5
Best.-nr. 281-774-JA 281-775-JA 281-776-JA 281-777-JA

Tragte i rustfrit stål gør det nemt at påfylde pulver, væsker og let viskose medier. 
En luftkanal på udløbsrøret sikrer uhindret gennemløb.

Tragte af rustfrit stål 1.4301

 W Fremstillet af rustfrit stål V2A (1.4301)
 W Autoklaverbar op til 121 °C
 W Fra en diameter på 100 mm sørger et håndtag for nem håndtering

  

Type dråbeflaske sprøjteflaske

Volumen [ml] 125 250 500 125 250 500
Dimensioner Ø x H [mm] 50 x 160 60 x 205 75 x 230 50 x 200 60 x 210 75 x 240
Stk. pr. pakke 20 15 10 20 15 10
Best.-nr. 255-927-JA 255-928-JA 255-929-JA 255-924-JA 255-925-JA 255-926-JA

Disse afprøvede sprøjteflasker af kunstof (polyethylen) er ideelle til brug i laboratorier, 
industrien, universiteter og til mange andre opgaver.

Sprøjte- og dråbeflasker af LDPE

 W Til opbevaring og aftapning af væsker
 W Med fleksibelt sprøjterør eller spids med hætte
 W Fremstillet af holdbar polyehtylen, transparent
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Tappehane med kort tud, rager 
ikke ud over dunkens nedre kant, 
passer til alle kunststofdunke

Tappehane med drejeligt 
udløb, passer til alle 
kunststofdunke

https://www.denios.dk/products/250188
https://www.denios.dk/products/250190
https://www.denios.dk/products/250191
https://www.denios.dk/products/250193
https://www.denios.dk/products/250195
https://www.denios.dk/products/250196
https://www.denios.dk/products/250197
https://www.denios.dk/products/250198
https://www.denios.dk/products/250200
https://www.denios.dk/products/250201
https://www.denios.dk/products/250202
https://www.denios.dk/products/250203
https://www.denios.dk/products/281789
https://www.denios.dk/products/281790
https://www.denios.dk/products/281791
https://www.denios.dk/products/281792
https://www.denios.dk/products/281794
https://www.denios.dk/products/281796
https://www.denios.dk/products/281797
https://www.denios.dk/products/281798
https://www.denios.dk/products/281774
https://www.denios.dk/products/281775
https://www.denios.dk/products/281776
https://www.denios.dk/products/281777
https://www.denios.dk/products/255927
https://www.denios.dk/products/255928
https://www.denios.dk/products/255929
https://www.denios.dk/products/255924
https://www.denios.dk/products/255925
https://www.denios.dk/products/255926
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Volumen [l] 3 5 10 15

Udvendig mål 
B x D x H [mm] 170 x 300 x 225 170 x 300 x 310 230 x 350 x 350 230 x 350 x 500

Vægt [kg] 0,6 0,8 1,1 1,5
Best.-nr. 157-916-JA 157-917-JA 157-940-JA 157-948-JA

Oliekander, 3 til 15 liter
 W Sikker og bekvem transport af mindre mængder olie
 W Stabil udførelse
 W Fremstillet af korrosionsbeskyttet hvidblik
 W Praktiske håndtag
 W Ergonomisk kombination med udløbstud og ekstra håndtag

Leveringsomfang Enkelt skål Sæt med 3 stk.

Volumen [l] 0,5 1,5 3,0 10,0 21,0 39,0 –
Udvendig mål L x B x H [mm] 230 x 180 x 42 310 x 250 x 65 370 x 310 x 75 520 x 420 x 120 634 x 534 x 140 846 x 648 x 160 520 x 420 x 120
Best.-nr. 158-100-JA 158-104-JA 158-105-JA 158-107-JA 158-110-JA 158-113-JA 158-116-JA

 W Som spildkar til miljøfarlige, aggressive stoffer, forsøgskar, 
som fralægningsbakke til instrumenter, medicinsk bakke, 
fotofremkaldelsesbakke, præsentationsbakke til varer inkl. 
levnedsmidler

Laboratoriebakker af polypropylen 
(PP), 0,5 - 39 liter

 W Korrosionsfri og bestandig mod syrer og baser
 W Mekanisk robust, brudsikker og vridningsstabil
 W Pladsbesparende, da de kan stables ind i hinanden
 W Kraftig, afrundet kant

 

Volumen [ml] 300 500 1000 1300 1500 2500

Dimensioner Ø x H [mm] 109 x 55 109 x 82 109 x 157 109 x 196 131 x 157 131 x 262
UN-godkendelse 1H2/X0.4/Y0.6/Z0.9/S/… 1H2/X0.7/Y1.0/Z1.5/S/… 1H2/X1.3/Y2.0/Z3.0/S/… 1H2/X1.8/Y2.0/Z3.0/S/… 1H2/X2.0/S/… 1H2/X3.3/S/…
Godkendelse / certifikat 2 Kan bruges til levnedsmidler
Stk. pr. pakke 10 10 5 5 5 5
Best.-nr. 279-043-JA 279-044-JA 279-045-JA 279-046-JA 279-047-JA 279-048-JA

Plastbeholdere af HDPE, med UN-godkendelse, 300 - 2500 ml
 W Med skruelåg
 W Til specialkemikalier og fødevarer
 W Beskytter indholdet mod fugt og snavs
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Laboratoriekar fås enkeltvis eller som sæt med en bakke på 0,5 liter, 
1,5 liter, 3 liter og 10 liter hver.

Du kan finde alle produkter fra kategorien 
tankanlæg og beholdere her:

www.denios.dk/kat/12751

https://www.denios.dk/products/157916
https://www.denios.dk/products/157917
https://www.denios.dk/products/157940
https://www.denios.dk/products/157948
https://www.denios.dk/products/158100
https://www.denios.dk/products/158104
https://www.denios.dk/products/158105
https://www.denios.dk/products/158107
https://www.denios.dk/products/158110
https://www.denios.dk/products/158113
https://www.denios.dk/products/158116
https://www.denios.dk/products/279043
https://www.denios.dk/products/279044
https://www.denios.dk/products/279045
https://www.denios.dk/products/279046
https://www.denios.dk/products/279047
https://www.denios.dk/products/279048
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FALCON påfyldningskander LubriFlex
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Oliekander, 3 til 15 liter

Volumen [l] 2 5 10

Udvendig mål 
B x D x H [mm] 140 x 413 x 316 173 x 413 x 416 260 x 413 x 523

Best.-nr. 243-460-JA 243-461-JA 243-462-JA
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Som standard med kort og lang tud, som kan skrues på

FALCON påfyldningskander LubriFlex med stor åbning til sikker og 
bekvem påfyldning

FALCON påfyldningskande LubriFlex med lang tud - til sikker 
påfyldning på vanskeligt tilgængelige steder

Ergonomisk håndtag med integreret udluftningsventil

2 x 9 farvede klistermærker til at skrive på, ideel til at 
karakterisere anvendelsesområder eller medier følger med ved 
leveringen.

Med literskala til permanent væskestandsindikation.

FALCON påfyldningskander LubriFlex af polyethylen (PE)
 W Sikker og komfortabel dosering af væsker
 W Modstandsdygtig, kemisk bestandig og UV-stabiliseret beholder
 W Med stabilt håndtag til ergonomisk håndtering
 W Inkl. 2 forskellige udløb, 18 klistermærker i 9 signalfarver til at skrive på og et flersproget sikkerhedsklistermærke iht. GHS
 W Med 2, 5 eller 10 liters volumen

1

2

3

4

1

2

3

4

https://www.denios.dk/products/243460
https://www.denios.dk/products/243461
https://www.denios.dk/products/243462


FALCON sikkerhedskander
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Materiale Stål Rustfrit stål Polyethylen

Volumen [l] 1 2 5 1 2 5 1 2
Udvendig mål B x D x H [mm] 203 x 132 x 181 225 x 158 x 226 242 x 178 x 336 203 x 132 x 181 225 x 158 x 226 242 x 178 x 336 100 x 150 x 205 100 x 150 x 295
Best.-nr. - Uden jordforbindelse 187-522-JA 187-523-JA 187-524-JA 203-965-JA 203-966-JA 203-967-JA 263-211-JA 263-212-JA
Best.-nr. Med jordforbindelse 283-917-JA 283-918-JA 283-919-JA 283-925-JA 283-926-JA 283-927-JA – –

Ved daglig håndtering af farlige medier skal sikkerheden være i fokus. Med sikkerhedskander og -dunke fra mærket Falcon drager 
du nytte af et gennemtænkt sikkerhedskoncept. Findoseringshaner, beskyttelsesringe som beskyttelse mod mekaniske skader og 
de medfølgende mærkater med GHS-symboler er blot nogle af fordelene. Versioner med jordforbindelse yder yderligere beskyttelse 
(iht. TGRS 727 og IEC 60079-32-1) mod elektrostatisk opladning, også egnet til Quick Connect-jordkabler.

FALCON sikkerhedskander - med skruelåg
 W Til sikker lagring af brændbare og aggressive væsker
 W Også egnet til intern transport
 W Alle beholdere af stål og rustfrit stål med skruelåg (sikret mod tab) og 
overtryksventil. 

 W Optimal beskyttelse mod flammegennemslag vha. integreret 
flammespærre (udtagelig, f.eks. til rengøring) for alle beholdere af stål.

 W Kemikalieresistent PTFE-pakning
 W Ergonomisk håndtag til sikker håndtering
 W En kunststof-beskyttelsesring beskytter den robuste kande (stål/rustfrit 
stål) mod skader.

 W Fås også med jordforbindelse, passende til Quick-Connect-jordkabel 
(Best.-nr. 283933)

 Best.-nr. 283-933-JA

Integreret flammespærre (kander af stål og rustfrit 
stål) som beskyttelse mod flammegennemslag

Kemikalieresistent PTFE-pakning

Skruelåg med trykudligningsventil  
(kander af stål/rustfrit stål)

Jordforbindelse, passende til Quick-Connect-
jordkabel som tilbehør.1

2

3

4

1 2

3
4

5

7

Bestil også

Quick-Connect-jord-
ledning
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https://www.denios.dk/products/187522
https://www.denios.dk/products/187523
https://www.denios.dk/products/187524
https://www.denios.dk/products/203965
https://www.denios.dk/products/203966
https://www.denios.dk/products/203967
https://www.denios.dk/products/263211
https://www.denios.dk/products/263212
https://www.denios.dk/products/283917
https://www.denios.dk/products/283918
https://www.denios.dk/products/283919
https://www.denios.dk/products/283925
https://www.denios.dk/products/283926
https://www.denios.dk/products/283927
https://www.denios.dk/products/283933
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FALCON sikkerhedskander

Materiale Stål Rustfrit stål Polyethylen

Volumen 1 l 2 l 5 l 1 l 2 l 5 l 1 l 2 l

Dimensioner B × D × H [mm] 203 x 132 x 217 225 x 158 x 262 242 x 178 x 372 203 x 132 x 217 225 x 158 x 262 242 x 178 x 372 100 x 165 x 240 100 x 165 x 330
Best.-nr. - Uden jordforbindelse 188-951-JA 188-952-JA 188-953-JA 204-058-JA 204-059-JA 204-060-JA 263-213-JA 263-214-JA
Best.-nr. Med jordforbindelse 283-922-JA 283-923-JA 283-924-JA 283-928-JA 283-929-JA 283-930-JA – –
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Sicherheitshinweise / Warnings / 
Consignes de sécurité / Consejos de seguridad:

Inhalt / Contents / Contenu / Contenido:

Menge / Volume / Quantité / Volumen:

www.falcon-safe.com

kennzeichnen. 
auf Sicherheitsaufkleber aufbringen. Daten eintragen. Sicherheits-
aufkleber gut sichtbar auf den Behälter kleben.

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.

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.

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.

Alle FALCON beholdere 
leveres med et flersproget 
sikkerhedsklistermærke med 
faresymboler iht. GHS

FALCON sikkerhedskander med findoseringshane 
 W Til sikker fordeling og let dosering af brændbare og aggressive væsker
 W Med skruelig findoseringshane af rustfrit stål 1.4301, inkl. udluftning og 
kemikalieresistent PTFE-pakning

 W Optimal beskyttelse mod flammegennemslag vha. integreret 
flammespærre (udtagelig, f.eks. til rengøring) for alle beholdere af stål 
og rustfrit stål.

 W Ergonomisk håndtag til sikker håndtering
 W Kunststof-beskyttelsesring beskytter den robuste kande (stål/rustfrit 
stål) mod skader

 W Fås også med jordforbindelse, passende til Quick-Connect-jordkabel 
(Best.-nr. 283933)

 

 

Ergonomisk håndtag

Beholdere af høj kvalitet, af rustfrit stål eller 
galvaniseret og pulverlakeret i signalgul eller 
af stabil kunststof (polyethylen).

5

Flammespærre6

7

1

3
4

5

6

7
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https://www.denios.dk/products/188951
https://www.denios.dk/products/188952
https://www.denios.dk/products/188953
https://www.denios.dk/products/204058
https://www.denios.dk/products/204059
https://www.denios.dk/products/204060
https://www.denios.dk/products/263213
https://www.denios.dk/products/263214
https://www.denios.dk/products/283922
https://www.denios.dk/products/283923
https://www.denios.dk/products/283924
https://www.denios.dk/products/283928
https://www.denios.dk/products/283929
https://www.denios.dk/products/283930
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www.denios.dk/shop

Kan opbevares med monteret 
findoseringshane, f.eks. i reoler

Små mængder antændelige eller 
aggressive medier kan aftappes og 
transporteres sikkert.

Udluftningsventil 

FALCON sikkerhedsdunk med tappehane

Materiale Stål Rustfrit stål
Volumen [l] 10 20 10 20
Dimensioner B × D × H [mm] 170 x 445 x 280 170 x 445 x 470 170 x 445 x 280 170 x 445 x 470
Best.-nr. 242-250-JA 242-251-JA 242-252-JA 242-253-JA
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FALCON sikkerhedsdunk med transportgodkendelse

Materiale Stål Rustfrit stål
Volumen [l] 10 20 10 20
Udvendig mål B x D x H [mm] 170 x 340 x 280 170 x 340 x 470 170 x 340 x 280 170 x 340 x 470
Best.-nr. 235-307-JA 235-308-JA 180-687-JA 180-688-JA

FALCON sikkerhedsdunke

 Aktuelle priser på www.denios.dk     

FALCON sikkerhedsdunk 
med transportgodkendelse

FALCON sikkerhedsdunk 
med findoseringshane

 W Til antændelige og aggressive medier
 W UN-godkendelse til transport af flydende medier af 
emballagegruppe I, II og III

 W Beholder af høj kvalitet, rustfrit stål (1.4301) eller 
galvaniseret og pulverlakeret i gul

 W Udløbsstuds følger med ved leveringen
 W Som standard med fleksibelt udløbsrør af kunststof 
(Ø ca. 20 mm)

 W Pakninger af NBR
 W Stabil og pladsbesparende udførelse
 W Inkl. klistermærke med advarsler

 W Til antændelige og aggressive medier
 W Findoseringshane af rustfrit stål med komfortabelt håndtag 
- muliggør aftapning i små åbninger

 W Beholder af høj kvalitet, rustfrit stål (1.4301) eller 
galvaniseret og pulverlakeret i gul

 W Udluftningsventil til jævn og eksakt aftapning
 W Pakninger af NBR
 W Stabil og pladsbesparende udførelse
 W Inkl. klistermærke med advarsler

https://www.denios.dk/products/242250
https://www.denios.dk/products/242251
https://www.denios.dk/products/242252
https://www.denios.dk/products/242253
https://www.denios.dk/products/235307
https://www.denios.dk/products/235308
https://www.denios.dk/products/180687
https://www.denios.dk/products/180688


FALCON sikkerhedskander med findoseringshane

Materiale Stål Rustfrit stål
Volumen [l] 5 10 20 5 10 20
Dimensioner B × D × H [mm] 244 x 428 x 169 244 x 428 x 241 308 x 528 x 271 244 x 428 x 169 244 x 428 x 241 308 x 528 x 271
Best.-nr. 235-301-JA 235-302-JA 235-303-JA 235-304-JA 235-305-JA 235-306-JA
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FALCON sikkerhedsbeholder med transportgodkendelse

Materiale Stål Rustfrit stål
Volumen [l] 5 10 20 5 10 20
Dimensioner B × D × H [mm] 244 x 408 x 114 244 x 408 x 186 308 x 508 x 216 244 x 408 x 114 244 x 408 x 186 308 x 508 x 216
Best.-nr. 235-289-JA 235-290-JA 235-292-JA 235-293-JA 235-296-JA 235-297-JA

FALCON sikkerhedsdunke

FALCON sikkerhedsbeholder med findoseringshane

 W Til antændelige og aggressive medier
 W UN-godkendelse til transport af flydende medier af emballagegruppe I, II og III

FALCON sikkerhedsbeholder med transportgodkendelse

 W Beholder af høj kvalitet, rustfrit stål (1.4301) eller galvaniseret og 
pulverlakeret i gul

 W Udløbsstuds følger med ved leveringen
 W Pakninger af NBR
 W Komfortabelt og stort håndtag
 W Pladsbesparende form og sikker stand
 W Beskyttet mod skader vha. beskyttelsesring hele vejen rundt
 W Inkl. klistermærke med advarsler

 W Beholder af høj kvalitet, rustfrit stål (1.4301) eller galvaniseret og 
pulverlakeret i gul

 W Flammespærre som standard, forhindrer gennemslag af flammer og 
antændelse af beholderens indhold

 W Automatisk udluftning ved brug af findoseringshanen til eksakt dosering
 W Pladsbesparende form og sikker stand
 W Pakninger af NBR
 W Beskyttet mod skader vha. beskyttelsesring hele vejen rundt
 W Inkl. klistermærke med advarsler

 W Til antændelige og aggressive væsker
 W Findoseringshane af rustfrit stål med komfortabelt håndtag - muliggør 
aftapning i små åbninger

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     

Alle FALCON beholdere 
leveres med et flersproget 
sikkerhedsklistermærke med 
faresymboler iht. GHS

Beholdere med 
findoseringshane er som 
standard udstyret med 
flammespærre

Sicherheitshinweise / Warnings / 
Consignes de sécurité / Consejos de seguridad:

Inhalt / Contents / Contenu / Contenido:

Menge / Volume / Quantité / Volumen:

www.falcon-safe.com

kennzeichnen. 
auf Sicherheitsaufkleber aufbringen. Daten eintragen. Sicherheits-
aufkleber gut sichtbar auf den Behälter kleben.

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.

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.

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.

https://www.denios.dk/products/235301
https://www.denios.dk/products/235302
https://www.denios.dk/products/235303
https://www.denios.dk/products/235304
https://www.denios.dk/products/235305
https://www.denios.dk/products/235306
https://www.denios.dk/products/235289
https://www.denios.dk/products/235290
https://www.denios.dk/products/235292
https://www.denios.dk/products/235293
https://www.denios.dk/products/235296
https://www.denios.dk/products/235297


Variant Skruelåg, overtryksventil Skruelåg, transportgodkendelse

Volumen [l] 5 10 20 5 10 20
Udvendig mål L x B x H [mm] 200 x 130 x 310 280 x 130 x 380 340 x 175 x 470 200 x 130 x 310 280 x 130 x 380 345 x 175 x 470
UN-godkendelse – – – 3A1/X1.6/300... 3A1/X1.6/300... 3A1/X2.0/300...
Best.-nr. 117-335-JA 117-338-JA 117-340-JA 117-351-JA 117-352-JA 117-353-JA

www.denios.dk/shop

Bestil også

Variant findoseringshane tappehane, ventilation

Volumen [l] 5 10 20 5 10 20
Udvendig mål L x B x H [mm] 200 x 130 x 310 280 x 130 x 380 345 x 175 x 470 200 x 130 x 310 280 x 130 x 380 345 x 175 x 470
Best.-nr. 117-341-JA 117-342-JA 117-344-JA 117-327-JA 117-331-JA 117-332-JA

Volumen [l] 5 10 20

Udvendig mål L x B x H [mm] 329 x 152 x 251 329 x 172 x 341 381 x 201 x 433
Best.-nr. 243-134-JA 243-135-JA 243-136-JA

 Aktuelle priser på www.denios.dk     
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Tragt af rustfrit stål 
med skrå rørtud
Tragt til dunke af rustfrit 
stål, med affaset rørstuds. 
På den måde er det muligt 
at fylde dunkene sikkert.

10 liters dunk af rustfrit stål, 
med tappehane og ventilering

Dunk af rustfrit stål, 5 liter, 
med findoseringshane

Dunk af rustfrit stål, 20 liter, 
med skruelåg og overtryksventil

Dunke til karbamidopløsning
 W Dunk af fødevaregodkendt kunststof, til transport af 
vandholdig karbamidopløsning AUS 32

 W Fleksibelt udløbsrør med integreret udluftning
 W Udløbsrøret opbevares sikkert i dunken og er dermed 
beskyttet mod tab og snavs

 W Skruelåget er sikret mod tab vha. fikseringsbånd

 W Egnet til aftapning, intern transport og spredning af brændbare væsker
 W Beholder af rustfrit stål med PTFE-pakning
 W Versionerne med UN-godkendelse er egnede til offentlig transport af antændelige væsker.
 W Eksplosionsbeskyttet vha. overtryksventil og flammespærre
 W Nem at transportere vha. håndtag
 W Fås med skruelåg (sikret mod tab) og overtryksventil (integreret i skruelåget) eller med findoseringshane 
hhv. tappehane.

Sikkerhedsdunk af rustfrit stål

Best.-nr. 129-113-JA
Best.-nr. 117-340-JABest.-nr. 117-331-JABest.-nr. 117-341-JA

https://www.denios.dk/products/117335
https://www.denios.dk/products/117338
https://www.denios.dk/products/117340
https://www.denios.dk/products/117351
https://www.denios.dk/products/117352
https://www.denios.dk/products/117353
https://www.denios.dk/products/117341
https://www.denios.dk/products/117342
https://www.denios.dk/products/117344
https://www.denios.dk/products/117327
https://www.denios.dk/products/117331
https://www.denios.dk/products/117332
https://www.denios.dk/products/243134
https://www.denios.dk/products/243135
https://www.denios.dk/products/243136
https://www.denios.dk/products/129113
https://www.denios.dk/products/117340
https://www.denios.dk/products/117331
https://www.denios.dk/products/117341


Volumen [l] 10 25

Dimensioner Ø x H [mm] 260 x 330 315 x 540
UN-godkendelse 1A1/X2/400.. 1A1/X1.6/400..
Best.-nr. 256-779-JA 117-357-JA

Variant skruelåg Doseringshane tappehane tappehane og væskestandsindikator

Volumen [l] 10 25 50 10 10 25 50 10 25 50
Dimensioner Ø x H [mm] 260 x 330 315 x 540 365 x 600 260 x 340 260 x 330 315 x 540 365 x 600 260 x 330 315 x 540 365 x 600
Best.-nr. 119-587-JA 119-591-JA 117-346-JA 117-219-JA 117-223-JA 117-347-JA 117-349-JA 125-487-JA 117-359-JA 117-360-JA

 Aktuelle priser på www.denios.dk     

Bestil også

Bestilling og service 76 24 40 80
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3Sikkerhedsdunke

Stående sikkerhedsbeholdere af rustfrit stål

Stående sikkerhedsbeholder, 
25 liter, med tappehane og 
væskestandsindikator

Stående sikkerhedsbeholder, 
50 liter, med tappehane

Stående sikkerhedsbeholder, 
10 liter, med skruelåg

Stående sikkerhedsbeholder, 10 liter, 
med findoseringshane og ekstra 
ventilering til dosering

Der fås en passende tragt til alle stående 
sikkerhedsbeholdere. På den måde er det muligt 
at fylde dunkene sikkert.

Tragt af rustfrit stål til sikkerhedstromle

Best.-nr. 129-117-JA

Sikkerhedsbeholder af rustfrit stål, 
med transportgodkendelse

 W Til sikker opbevaring af større mængder brændbare / antændelige væsker
 W Eksplosionsbeskyttet vha. overtryksventil og udtagelig flammespærre
 W Beholder af rustfrit stål med pakning af PTFE
 W Med tætlukkende skruelåg (sikret mod tab)

 W Til fordeling og sikker dosering af farlige medier
 W Beholder af rustfrit stål med PTFE-pakning
 W Med skruelåg som er sikret mod tab, 3/4” tappehane med trykudligning 
og væskestandsindikator

 W Med håndtag til nem transport
 W Fås med tappehane eller som kombination med tappehane og 
væskestandsindikator

Best.-nr. 117-359-JA Best.-nr. 117-349-JABest.-nr. 119-587-JA Best.-nr. 117-219-JA

Stativ af rustfrit stål til 
liggende opbevaring.
 Best.-nr. 254-834-JA

1 1/2" tappehane af rustfrit stål, 
Best.-nr. 117-328-JA

Bestil også

https://www.denios.dk/products/256779
https://www.denios.dk/products/117357
https://www.denios.dk/products/119587
https://www.denios.dk/products/119591
https://www.denios.dk/products/117346
https://www.denios.dk/products/117219
https://www.denios.dk/products/117223
https://www.denios.dk/products/117347
https://www.denios.dk/products/117349
https://www.denios.dk/products/125487
https://www.denios.dk/products/117359
https://www.denios.dk/products/117360
https://www.denios.dk/products/129117
https://www.denios.dk/products/117359
https://www.denios.dk/products/117349
https://www.denios.dk/products/119587
https://www.denios.dk/products/117219
https://www.denios.dk/products/254834
https://www.denios.dk/products/117328


Type 90 220 280 520

Udvendig mål B x D x H [mm] 805 x 605 x 800 1216 x 805 x 800 1216 x 1006 x 800 1682 x 1479 x 902
Indvendig mål B x D x H [mm] 563 x 413 x 395 1013 x 563 x 395 1013 x 743 x 373 1247 x 1047 x 400
Maksimal lastning farligt gods [kg] 200 400 400 400
Maksimal brutto vægt [kg] 331 617 651 968
Volumen [l] 92 226 281 521
Best.-nr. 272-946-JA 272-947-JA 272-948-JA 272-949-JA

Lagerbeholder til lithium-ion batterier

www.denios.dk/shop Aktuelle priser på www.denios.dk     402
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Sikkert lagersystem og karantænebeholder til opbevaring af lithium-ion-batterier. Også velegnet til kritisk defekte batterier. De 
dobbeltvæggede metalvægge er fyldt med PyroBubbles®.  Løse batterier eller batterier i kasser opbevares uden problemer.

Opbevaringsbeholder til lithium-ion-batterier, galv. stål, fyldstof PyroBubbles®

 W Nem og sikker løsning til opbevaring af lithium-ion-batterier. Kan også 
bruges som karantænebeholder til defekte eller beskadigede lithium-
ion-batterier.

 W Hurtig løsning for løse batterier og batterier i papkasser eller andre 
beholdere. Egnet til opbevaring af beskadigede og ubeskadigede 
batterier.

 W Karantænebeholdere med dobbeltvæggede, galvaniserede 
metalvægge, som er fyldt med PyroBubbles® til sikker opbevaring. Den 
påkrævede afstand mellem batterierne og ydervæggen overholdes, for 
stærk opvarmning af ydervæggen ved termisk runaway undgås. 

 W Det umiddelbare område omkring beholderen er beskyttet ved termisk 
runaway.

 W Maksimal sikkerhed og nem håndtering.
 W Også låget er beskyttet af PyroBubbles®

 W Batterierne er beskyttet mod udefrakommende påvirkninger.
 W Beholderne behøver ikke placeres i en separat brandsektion.
 W Lithium-ion-batterier er farlige og underlagt reglerne om farligt gods.
 W Den stigende energitæthed af lithium-ion-batterier og den ustoppelige 
anvendelse af disse energikilder på alle områder fører uundgåeligt til 
større risikopotentialer (transportskader, selvantændelsespotentiale, 
produktionsskader osv.).

TOP-SELLER

Den stigende energitæthed af lithium-ion-batterier og den ustoppelige anvendelse af disse energikilder på alle områder fører 
uundgåeligt til et større risikopotentiale. Opbevarings- og katantænebeholdere er en nem løsning og klar til brug. Til indendørs og 
udendørs brug.

De dobbeltvæggede og galvaniserede 
metalvægge er fyldt med PyroBubbles®.

De galvaniserede beholdere er 
velegnede til udendørs opstilling og kan 
lukkes vha. en hængelås.

https://www.denios.dk/products/272946
https://www.denios.dk/products/272947
https://www.denios.dk/products/272948
https://www.denios.dk/products/272949


 

Type XXL-Plus M-Plus

Variant 56 papirsække PyroBubbles 15 papirsække PyroBubbles
Udvendig mål B x D x H [mm] 2360 x 1410 x 1338 1200 x 880 x 1316
Indvendig mål B x D x H [mm] 2204 x 1254 x 1051 1045 x 725 x 1050
Maksimal lastning farligt gods [kg] 755 400
Maksimal brutto vægt [kg] 1860 764
Volumen [l] 2900 790
Best.-nr. 289-646-JA 289-647-JA

Transportbeholder til lithium-ion batterier

inside!

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     
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PyroBubbles® ifm. UN-certificerede beholdere af stål er et 
tilpasset system til sikker håndtering og transport af lithium-ion-
batterier, godkendt af BAM (tysk institut for materialeforskning 
og -kontrol) som emballagemetode til transport af beskadigede 
og farlig reagerende lithium-ion-batterier.

UN konformt system af stål til transport af beskadigede 
eller defekte lithium-ion-batterier

Ventilations-/afluftningssigter og låseanordninger sørger for 
sikkerhed under transport og opbevaring. Temperaturerne på 
ydervæggene forbliver langt under 100 °C, selv under og efter en 
termisk runaway af batteriet.

Best.-nr. 289-646-JA

KUN HOS DENIOS

De galvaniserede 
stålbeholdere har frihøjde og 
kan stables i 2 etager.

>> <<

DENIOS Online Shop

www.denios.dk/shop

Flere produkter finder 
du i vores webshop!

https://www.denios.dk/products/289646
https://www.denios.dk/products/289647
https://www.denios.dk/products/289646
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Type XS-BOX 1 Basic XS-BOX 2 Basic S-BOX 1 Basic S-BOX 2 Basic

Variant 24 PE puder PyroBubbles 30 PE puder PyroBubbles 62 PE puder PyroBubbles 100 PE puder PyroBubbles
Udvendig mål B x D x H [mm] 400 x 300 x 235 400 x 300 x 285 600 x 400 x 295 600 x 400 x 441
Indvendig mål B x D x H [mm] 360 x 260 x 195 360 x 260 x 245 556 x 356 x 276 556 x 356 x 422
Maksimal lastning farligt gods [kg] 9 8 33 28
Maksimal brutto vægt [kg] 13 13 45 45
Volumen [l] 18 23 56 84
Best.-nr. 261-764-JA 261-766-JA 261-768-JA 261-770-JA
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Type S-BOX 1 Advanced à 12,5 kg S-BOX 2 Advanced XS-BOX Advanced XS-BOX 2 Advanced

Variant Metalkurv, 1 papirsæk PyroBubbles Metalkurv, 2 papirsække 
PyroBubbles Metalkurv, 1 papirsæk PyroBubbles Metalkurv, 1 papirsæk PyroBubbles

Udvendig mål B x D x H [mm] 600 x 400 x 295 600 x 400 x 441 400 x 300 x 235 400 x 300 x 285
Indvendig mål B x D x H [mm] 492 x 292 x 196 492 x 292 x 341 298 x 198 x 135 297 x 195 x 190
Maksimal lastning farligt gods [kg] 30 24 7 6
Maksimal brutto vægt [kg] 45 45 13 13
Volumen [l] 28 49 8 11
Best.-nr. 261-769-JA 261-771-JA 261-765-JA 261-767-JA

Transportbeholder til lithium-ion batterier

www.denios.dk/shop

UN konformt system af kunststof til transport af beskadigede eller defekte 
lithium-ion-batterier

Transportbeholder fyldt med PyroBubbles® i 700 ml PE-poser

Transportbeholder med metalkurv, 
PyroBubbles® i adskilt papirsæk

Sikkerhedssystem til opbevaring og transport af beskadigede eller defekte lithium-ion-batterier, iht. SV 376, P908 ADR. Til transport 
til genbrugsformål iht. SV 377, P 909 af ikke-beskadigede eller ikke-defekte EOL (End of Life) lithium-ion-batterier. 

 Aktuelle priser på www.denios.dk     

Den pulverlakerede metalkurv sørger for 3 cm afstand til transportboksens 
inderkant. Batterierne kan nemt tages ud sammen med kurven.

Alle beholdere leveres med 
en tilstrækkelig mængde 
PyroBubbles

https://www.denios.dk/products/261764
https://www.denios.dk/products/261766
https://www.denios.dk/products/261768
https://www.denios.dk/products/261770
https://www.denios.dk/products/261769
https://www.denios.dk/products/261771
https://www.denios.dk/products/261765
https://www.denios.dk/products/261767
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Type M-BOX Advanced

Variant Metalkurv, 12 papirsække PyroBubbles
Udvendig mål B x D x H [mm] 1230 x 1030 x 835
Indvendig mål B x D x H [mm] 966 x 766 x 404
Maksimal lastning farligt gods [kg] 292
Maksimal brutto vægt [kg] 456
Volumen [l] 299
Best.-nr. 261-772-JA

Indhold 12,5 kg sæk PyroBubbles 50 PE puder à 700 ml PyroBubbles 250 kg Big Bag PyroBubbles

Best.-nr. 265-741-JA 265-740-JA 265-742-JA
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INNOVATION

Transportbeholder til lithium-ion batterier

Slukningsmiddel PyroBubbles® til faste og flydende, brandfarlige medier
PyroBubbles® er vandneutral og fødevaregodkendt og indeholder kun få vandopløselige komponenter. pH værdien ligger mellem 
7 og 9. Denne værdi svarer til en sæbeopløsning til normal håndvask og kan derfor beskrives som neutral. De opløselige salte ændrer 
vandets ledningsevne væsentligt mindre end det almindelige mineralindhold i vandhanevand ledningsevne < 150 μS/cm

Papirsæk, 12,5 kg

Stor transportbeholder med metalkurv, 
PyroBubbles® i adskilte papirsække

Praktisk PE-pose (700 ml)

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     

Her finder du slukningsmidlet PyroBubbles® uden transportbeholder som stykgods 
eller opfyldning.

https://www.denios.dk/products/261772
https://www.denios.dk/products/265741
https://www.denios.dk/products/265740
https://www.denios.dk/products/265742


www.denios.dk/shop

Volumen [l] 18 27 38 58 74

Dimensioner B × D × H [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
Indvendig mål B x D x H [mm] 371 x 271 x 216 371 x 271 x 316 571 x 371 x 215 571 x 371 x 315 571 x 371 x 415
UN-godkendelse 4H2/Y25/S/15/D/BAM6107
Vægt [kg] 1,7 2,0 3,0 3,7 4,3
Best.-nr. 174-006-JA 174-007-JA 174-008-JA 174-009-JA 174-010-JA

Volumen [l] 26 47 55 75

Dimensioner  
B × D × H [mm] 400 x 300 x 338 600 x 400 x 293 600 x 400 x 340 600 x 400 x 440

Indvendig mål 
B x D x H [mm] 358 x 258 x 280 558 x 358 x 235 558 x 258 x 320 558 x 358 x 410

UN-godkendelse 4H2 / X.. / S...
BAM8421

4H2 / X.. / S...
BAM8421

4H2 / X.. / S...
BAM8421

4H2 / X.. / S...
BAM8421

Vægt [kg] 3,0 3,8 5,0 5,5
Best.-nr. 117-928-JA 117-930-JA 117-931-JA 117-932-JA
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3 Transportkasser til farlige medier

 

 Aktuelle priser på www.denios.dk     

Universalbeholder til transport af 
farlige medier af rød polypropylen i 
5 størrelser.

Transportbeholder til farlige 
medier med låg og lukke-clips.

Testede og genanvendelige beholdere til sikker transport af farlige medier. De kompakte dimensioner og det afprøvede udstyr, 
herunder integreret skumgummi og bærestropper på siderne, er yderst nyttige til en lang række anvendelser, både til transport, intern 
opbevaring og logistik.

Transportbeholder til farlige medier, 26 - 75 liter

 W Typetestede og godkendte ADR-transportbokse til faste medier eller indvendig emballage ("S"-kodning)
 W Med UN-godkendelse (egnet til transport af farlige medier) til emballagegruppe I, II og III
 W Med stabilt låg og sikre spændelåse 
 W Med to brudfaste håndtag på siderne
 W Skumindsats af polypropylen (PP) i låget og bunden beskytter følsomme varer mod skader

Låseanordningen og det slidstærke bælte 
holder beholderen sikkert lukket ved 
transport.

Til sikker transport af farlige medier såsom farver, spraydåser m.m.

Genanvendelige beholdere til farlige medier, 18 - 74 liter

 W UN-godkendt til emballagegrupper I, II og III
 W Med låg og fastmonteret metal-clip lukning
 W Kan stables
 W Fremstillet af modstandsdygtig polypropylen

Skumindsats af polypropylen (PP) i låget og 
bunden beskytter følsomme varer mod skader.

https://www.denios.dk/products/174006
https://www.denios.dk/products/174007
https://www.denios.dk/products/174008
https://www.denios.dk/products/174009
https://www.denios.dk/products/174010
https://www.denios.dk/products/117928
https://www.denios.dk/products/117930
https://www.denios.dk/products/117931
https://www.denios.dk/products/117932


Variant godkendt til brug ifm. fødevarer
Elektrisk le-

dende

Volumen [l] 5,5 11,0 11,0
Dimensioner 
Ø x H [mm] 237 x 208 293 x 245 268 x 268

UN-godkendelse 1H2/Y7/S/.. 1H2/Y12/S/.. 1H2/Y12/S/
Stk. / pakke 10 stk. 10 stk. 5 stk.
Best.-nr. 251-246-JA 251-248-JA 251-297-JA

Variant
Godkendt til brug 

ifm. fødevarer
Elektrisk ledende

Volumen [l] 30 30
Dimensioner 
Ø x H [mm] 379 x 397 379 x 397

UN-godkendelse 1H2/Y45/S/.. 1H2/Y37(Z45)/S/..
Best.-nr. 251-255-JA 251-298-JA

Volumen [l] 170 250

Udvendig mål L x B x H [mm] 600 x 400 x 880 600 x 600 x 890
UN-godkendelse 1H2W/Y100/S/.. 1H2W/Y120/S/..
Best.-nr. 151-338-JA 145-427-JA

Ta
nk

an
læ

g 
og

 b
eh

ol
de

re

407

3Transportkasser til farlige medier

Spand af kunststof, 5,5 og 11 liter

Indsamlings- og transportbeholdere 
til farlige medier, 170 og 250 liter

 W Egnet til f.eks. pudseklude, olie- og kemikaliebindere, granulater 
osv.

 W Stabil beholder af polyethylen med låg
 W Lufttæt låg med PU-pakninger hele vejen rundt samt 
stabile bøjlelukninger med sikringssplitter

 W Nem transport vha. kuglelejrede massive gummihjul 
og ergonomisk skubbehåndtag

 W Kan stables i 2 lag

Hobbock af kunststof, 30 liter Elektrisk ledende hobbock 
af kunststof, 30 liter

Elektrisk ledende plastspand, 
11 liter

 W Af modstandsdygtig polypropylen
 W Med metalbøjle

Til faste farlige medier af emballagegruppe II eller III

 W Med UN-godkendelse
 W Godkendt til brug ifm. fødevarer
 W Åbningsflig med beskyttelse
 W Inkl. bærebøjle
 W Konisk - kan stables

 W Med UN-godkendelse
 W Elektrisk ledende

 W Med UN-godkendelse
 W Elektrisk ledende
 W Med ergonomisk formede 
håndtag

 W Af modstandsdygtig 
polypropylen

 W Med UN-godkendelse
 W Godkendt til brug ifm. fødevarer
 W Med ergonomisk formede 
håndtag

 W Af modstandsdygtig 
polypropylen

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     

https://www.denios.dk/products/251246
https://www.denios.dk/products/251248
https://www.denios.dk/products/251297
https://www.denios.dk/products/251255
https://www.denios.dk/products/251298
https://www.denios.dk/products/151338
https://www.denios.dk/products/145427
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408 www.denios.dk/engineering

BESKYT 
HELBREDET

Medarbejdernes sundhed 
er væsentligt for virksom-
hedens succes. DENIOS 
har et stort sortiment af 
personligt sikkerhedsuds-
tyr såsom skridsikre måt-
ter, men også løsninger til 
førstehjælp, f.eks. nødbru-
sere.

SIKKERHED PÅ ARBEJDE
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Arbejdsborde til farver og lak

www.denios.dk/engineering
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Betegnelse Arbejdsbord AFL 1200

Dimensioner B × D × H [mm] 1210 x 700 x 1850
Indvendig mål B x D x H [mm] 1200 x 650 x 555
Indvendig diameter DN 125

Type Painty 1200 Painty 1800

Dimensioner B × D × H [mm] 1180 x 600 x 1510 1800 x 600 x 1510
Indvendig diameter DN 125 150

 410

 

 W Velegnet til blanding og håndtering af 
farver og lak

 W Inkl. tildækket afløbsystem
 W Udluftningsstuds til tilslutning til 
kundens ventilationssystem.

 W Følgende følger med ved leveringen: 
- 4 pistolholdere,  
- 1 papirrulleholder 
- 1 affaldssækholder

Til udsugning af opløsningsmiddeldampe og beskyttelse af brugeren ved håndtering af farver og lak.

Arbejdsbord Painty

Arbejdsbordet AFL 1200 holder orden og reducerer grænseværdierne på 
arbejdspladsen for at beskytte brugeren ved håndtering af farver og lak.

Arbejdsbord til farver og lak AFL 1200

 W Klargøringsplads til lak- og sprøjtepistol inkl. udsugning af damp fra 
opløsningsmidlerne.

 W Stor dimensioneret arbejdsplads med kraftig udsugning.
 W Tilslutning via en 125 mm studs til et eksisterende udsugningssystem. 
 W Med to hylder af rustfrit stål.

Best.-nr. 274-985-JA

på forespørgsel

Best.-nr.  

på forespørgsel

https://www.denios.dk/products/274985


Rådgivning: 76 24 40 80

VARIO-Flow containment-systemer 4
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Beskyttelse af personer, arbejdslokaler og produkter: Udsugningssystemer, udsugningsborde og stinkskæbe, renrums- eller containment-systemer fra 
DENIOS beskytter dine medarbejdere og arbejdslokaler effektivt mod skadelige emissioner og dine medier eller blandinger mod kontaminering.

Sikker håndtering af sundhedsskadelige medier

Navnet "VARIO-Flow" står for variabiliteten i DENIOS' containment-systemer. Afhængigt af 
anvendelsen findes der forskellige ventilationsteknikker, størrelser og udstyr.

Principper for alle containtment-systemer fra DENIOS:
 W Sikker udsugning af farlige emissioner
 W Pålidelig beskyttelse af medarbejdere, produkter og miljøet
 W Lavt returluft-volumen ved permanent drift
 W Lav støjbelastning
 W Integration i eksisterende ventilationskoncepter
 W Individuelle løsninger
 W Ex-versioner på forspørgsel

Kvalitetsegenskaber
 W Egen produktion, made in Germany
 W Certificeret kvalitetsmanagement iht. ISO 9001, 14001 og 
50001

 W Konstruktion af høj kvalitet, rustfrit stål
 W Overensstemmelse med standarderne for god 
fremstillingspraksis (GMP) og den amerikanske Food and 
Drug Administration (FDA).

 W Professionel projektledelse
 W Eget serviceteam af certificerede teknikere og specialister

Produktsortiment containment-systemer

VARIO Flow stinkskab FAP til aftapning af sundhedsfarlige medier VARIO-Flow stinkskab AT af serien "Premium" af 
rustfrit kvalitetsstål

www.denios.dk/kat/98324
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VARIO-Flow stinkskabe GAP

Konceptet

Egnet til påfyldnings-, klæbe- eller rengøringsarbejde ifm. farlige medier

Udsugningsteknik

Stinkskabe beskytter dine medarbejdere ved håndtering af kemikalier, sørger for overholdelse af de påkrævede grænseværdier og er en 
grundforudsætning for en sikker arbejdsproces.

For yderligere informationer og priser kontakt os.

 W Testet i henhold til EN 14175 - del 3 (5.4.4)
 W Til overholdelse af de påkrævede grænseværdier (AGW)
 W Trækfrit arbejde
 W Lave driftsomkostninger ved kontinuerlig drift
 W Høj tilbageholdelse af skadelige stoffer
 W Høj bæreevne (300 kg/m²) for arbejdsfladerne

Udsugningsbord kombineret med underskabe. Dermed kan farlige medier 
lagres direkte på arbejdspladsen.

Udsugningsborde GAP
 W Overholdelse af de påkrævede grænseværdier ved håndtering af kemikalier
 W Egnet til påfyldnings-, klæbe- eller rengøringsarbejde ifm. farlige medier
 W Høj sikkerhed vha. tilførsel af frisk luft fra forkanten og loftet
 W Sundhedsfarlige dampe udsuges med det samme
 W Udstyret med udsugningsovervågning, indikator, belysning og transparente sidevægge
 W Til opstilling på et eksisterende arbejdsbord
 W Robust konstruktion, siderne og bagvæg af 5 mm tykt sikkerhedsglas (ESG) eller melamincoated
 W Tilslutningsmulighed for teknisk ventilation og el 230V / 50Hz
 W Yderligere udstyr såsom arbejdsflader, understel, umderskabe eller medietilslutninger fås som 
tilbehør

VARIO-Flow stinkskabet med understellet til stående aktiviteter
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Konstruktion og standardudstyr
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VARIO-Flow stinkskabe GAP

Udsugningsovervågning med optisk og 
auditiv alarm, potentialfri alarmkontakt, 
integrerede kontakter samt lyskontakt som 
tilbehør

Blændfri belysning med lavenergipære, let 
tilgængelig, nem udskiftning vha. aftagelig 
afdækning

Transparente sideruder af sikkerhedsglas 
(ESG) sørger for optimale lysforhold

Robust aluminium-rammekonstruktion med 
eloxeret overflade og høj bestandighed mod 
kemikalier

Mediesoklen af eloxeret aluminium, til 
installering af forskellige medier såsom 
vand, gas, trykluft eller stikkontakter

Arbejdspladen fås i glat rustfrit stål, rustfrit 
stål som kar, trespa og keramik. Alternativt 
kan er de også ideelle til installation på 
eksisterende arbejdsborde. 

Understel til stående aktiviteter (890 mm 
højde) eller højdejusterbart understel 
(800-1100 mm højde) af robust rustfrit stål, 
fås også med matchende paneler eller med 
underskabe

Underskabe til brandsikker lagring af 
antændelige væsker, syrer, baser etc.

Bagvæg, nedklappelig for nem rengøring, 
bagvæggen fås også transparent , i tilfælde 
af kabinettet skal stå midt i rummet

Rådgivning: 76 24 40 80 For yderligere informationer og priser kontakt os.

Sikker håndtering af farlige medier 
med udsugningsborde fra DENIOS.

1 2 3
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Passende 
underskabe se side
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Type GAP 095.090.060 GAP 095.120.060 GAP 095.150.060 GAP 095.180.060 GAP 095.090.075 GAP 095.120.075 GAP 095.150.075 GAP 095.180.075

Bredde udvendig [mm] 900 1200 1500 1800 900 1200 1500 1800
Højde udvendig [mm] 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100
Dybde udvendig [mm] 600 / 750 / 850 600 / 750 / 850 600 / 750 / 850 600 / 750 / 850 – – – –
Dimensioner arbejdsflade 
B x D [mm]* 798 x 498 1098 x 498 1398 x 498 1698 x 498 798 x 648 1098 x 648 1398 x 648 1698 x 648

Anbefalet returluft-
mængde [m³/h] 360 510 650 770 360 510 650 770

Differencetryk [Pa]** 95 180 295 110 95 180 295 110
Antal udluftningsstuds 
(stk.) [styk]*** 1 1 1 2 1 1 1 2

*Maks. belastning arbejdsflade: 60 kg/m²
**Per studs
***Størrelse udluftningsstuds = DN 160
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VARIO-Flow stinkskabe GAP

Trin 1:
Valg af VARIO-Flow stinkskab

Der fås 24 typer VARIO-Flow stinkskabe i 2 højder, 4 bredder og 3 dybder 
(se nedenstående tabel). Derudover er der yderligere tre typer, som er 
Ex-versioner (se næste side). 
 
Hvis du opstiller dit VARIO-Flow stinkskab på en eksisterende flade, er de 
efterfølgende trin ikke nødvendige.

Trin 2:
Valg af arbejdsplade

Arbejdspladen fås i forskellige versioner: glat rustfrit stål, rustfrit stål som 
kar, Trespa og keramik (høj modstandsdygtighed over for mange syrer og 
baser). Være obs på arbejdspladens bestandighed mod de medier der skal 
arbejdes med.

Trin 3:
Valg af understel
Du kan placere VARIO-Flow stinkskabet sikkert på understellet 
til stående aktiviteter (H = 890 mm) eller på det højdejusterbare 
understel (H = 800-1100 mm).

Trin 4:
Valg af underskabe

I DENIOS' underskabe kan du opbevare dine medier direkte på 
arbejdspladsen.

Som tilbehør:
Udvalg af 
medietilslutninger

Vi tilbyder en bred vifte af 
medieforsyningersåsom vand 
(1), gas (2), trykluft (3) eller 
stikkontakter (4) og data 
(LAN) i kombination med 
en mediesokkel af eloxeret 
aluminium.

Dit individuelle stinkskab - i 4 enkle skridt

Passende underskabe se side

158
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Type GAP 095.090.060 GAP 095.120.060 GAP 095.150.060 GAP 095.180.060 GAP 095.090.075 GAP 095.120.075 GAP 095.150.075 GAP 095.180.075

Bredde udvendig [mm] 900 1200 1500 1800 900 1200 1500 1800
Højde udvendig [mm] 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100
Dybde udvendig [mm] 600 / 750 / 850 600 / 750 / 850 600 / 750 / 850 600 / 750 / 850 – – – –
Dimensioner arbejdsflade 
B x D [mm]* 798 x 498 1098 x 498 1398 x 498 1698 x 498 798 x 648 1098 x 648 1398 x 648 1698 x 648

Anbefalet returluft-
mængde [m³/h] 360 510 650 770 360 510 650 770

Differencetryk [Pa]** 95 180 295 110 95 180 295 110
Antal udluftningsstuds 
(stk.) [styk]*** 1 1 1 2 1 1 1 2

*Maks. belastning arbejdsflade: 60 kg/m²
**Per studs
***Størrelse udluftningsstuds = DN 160
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VARIO-Flow stinkskabe GAP

DENIOS' stinkskabe til eksplosionsfarlige områder af zone 1 giver maksimal beskyttelse til brugeren: vha. reduktion og undgåelse af 
potentielle farer samt montering af elektrisk udstyr. Stinkskabe opfylder direktiv 2014/34/EU til brug i Ex-beskyttede områder. 

 W Udsugningsovervågning, indikator, indvendig belysning, transparente sidevægge
 W Overholdelse af den påkrævede grænseværdi ved håndtering af kemikalier
 W Høj sikkerhed vha. tilførsel af frisk luft fra forkanten og loftet
 W Sundhedsfarlige dampe udsuges med det samme
 W Forhindrer dannelse af en eksplosionsfarlig 
atmosfære

 W Robust konstruktion, siderne af brudsikkert 
akrylglas, melamincoated bagvæg

 W Belysning: PTB 97 ATEX 2223, zone 1, 
kategori II 2 G, Ex deq II c T4

 W Tilslutningsmulighed for teknisk ventilation 
og el 230V / 50Hz

 W Relæ: PTB 00 ATEX 2081 kategori II (1) GD 
EEx ia II c

 W Differencetrykovervågning: BVS 06 ATEX 
E141 x kategori II 2 G Ex ia II B T4

Som standard: 
El-skab inkl. overvågningselektronik (skal 
monteres udenfor Ex-zonen) 
sidevægge af sikkerhedsglas, 5 mm ESG 
Nedklappelig bagvæg 
Melamincoated bagvæg 
Arbejdsplade af rustfrit stål (V2A/1.4301) 
som tætsvejset kar 
Understel (H 865 mm)

Type GAP Ex 125.090.075 GAP Ex 125.120.075 GAP Ex 125.180.075

Udvendig mål B x D x H [mm]* 900 x 750 x 1400 1200 x 750 x 1400 1800 x 750 x 1400
Dimensioner arbejdsflade B x D [mm]** 798 x 648 1098 x 648 1698 x 648
Anbefalet returluftmængde [m³/h] 495 690 1060
Differencetryk [Pa]*** 175 330 199
Antal udluftningsstuds (stk.) [styk]**** 1 1 2

*Udsugningsborde med en bredde på 1800 mm har 2 udluftningsstudse. De givne værdier refererer til hele udsugningsbordet.
**Maks. belastning arbejdsflade: 60 kg/m²
***Per studs
****Størrelse udluftningsstuds = DN 160

Stinkskabe GAP Ex

Rådgivning: 76 24 40 80

Sikker håndtering af farlige medier med 
udsugningsborde fra DENIOS.

Best.-nr. 274-797-JA

på forespørgsel

https://www.denios.dk/products/274797
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Type AV 500 AV 1000 AV 1500 AV 2000 AV 2500 AV 3000

Variant
1 udsugningsarm DN 

32, med kuglehætte og 
bordklemme, længde 1 m

2 udsugningsarme DN 
32, med kuglehætte og 

bordklemme, længde 1 m

3 udsugningsarme DN 
32, med kuglehætte og 

bordklemme, længde 1 m

1 udsugningsarm DN 
50, med kombihætte og 

bordklemme, længde 1,1 m

2 udsugningsarme DN 
50, med minihætte og 

bordklemme, længde 1,1 m

1 udsugningsarm DN 
75, med minihætte og 

bordklemme, længde 1,1 m
Sugeevne [m³/h]* 42 42 38 100 75 150
Best.-nr. 241-401-JA 241-402-JA 241-403-JA 173-279-JA 241-404-JA 241-405-JA

*angivelse af udsugningsydelsen pr. udsugningsarm

Si
kk

er
he

d 
på

 a
rb

ej
de

Mobil udsugningsventilator

Mobile udsugninger

Mobile udsugningssystemer

Anvendelseseksempel

 W Udsugning af svejserøg, damp eller støv
 W Filter til service-, reparations- og andre kortvarige opgaver
 W Tilførsel af frist luft i trange eller lukkede lokaler
 W Kompakt og ydedygtig
 W Lakeret kabinet af stålplader, rotor af silumin
 W Tilslutning på suge- og trykside Ø 160 mm
 W Luftstrømsvolumen: 500 - 2000 m³/h
 W Pression: 1500 - 400 Pa
 W 230 V / 5.50 Hz / 750 W / 5.50 A / 2800 U/min

 W Udsugning af røg og støv, f.eks. ved lodning, slibning og polering. Udsugningen kan bruges til disse opgaver i små til mellemstore industrivirksomheder 
Udsugning af væsker: til midlertidig brug ifm. f.eks. limning, maling af elektriske komponenter, rengøring og malerarbejde

 W Filter bestående af: partikelfilter, finfilter (HEPA) og aktivkulfilter, filterpatronerne er til engangsbrug og nemme at skifte
 W Separationsgrad: 99,97%

De mobile bordudsugningsenheder kan er fleksible i brug og kan hurtigt opstilles på 
arbejdspladsen

Laboratorie-kits indeholder udsugningsarme med hætter eller dyser, en hastighedsreguleret ventilator og et kombineret standardfilter-
partikelfilter med aktivt kulindhold, slange, tilslutningsstik og bordbeslag. Laboratorie-kittene er beregnet til en eller flere arbejdspladser, 
afhængigt af anvendelsen, og indholdet er sammensat derefter.

 W Mobil udsugningsenhed til udsugning og filtrering af røg, støv og gas

 Aktuelle priser på www.denios.dk     

AV 1000 AV 2500 AV 3000AV 500

AV 1500AV 2000

Best.-nr. 173-280-JA

https://www.denios.dk/products/241401
https://www.denios.dk/products/241402
https://www.denios.dk/products/241403
https://www.denios.dk/products/173279
https://www.denios.dk/products/241404
https://www.denios.dk/products/241405
https://www.denios.dk/products/173280
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Længde udsugningsarm 
[mm]

1500 2500 3000 4000

Anbefalet volumenstrøm 
[m³/h] 1200 1200 1200 1200

Tryktab [Pa] 550 600 650 700
Best.-nr. 170-003-JA 170-019-JA 170-021-JA 170-022-JA

Længde udsugningsarm 
[mm]

1500 2500 3000 4000

Anbefalet volumenstrøm 
[m³/h] 1200 1200 1200 1200

Tryktab [Pa] 550 600 650 700
Best.-nr. 170-023-JA 170-024-JA 170-025-JA 170-026-JA
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>> <<

DENIOS ONLINE SHOP

denios.dk/udsugningsteknik

Flere produkter finder du i 
vores webshop!

Radialventilator til Ex-områder 
Kabinet af stålplader med korrosionsfri coating af polyesterharpiks, 
motor: 750 W, 230 / 400 V, 
Trefasestrøm, udblæsning: Ø 200 mm, luftstrømsvolumen: 1.200m³/t. til 
direkte montering på udsugningsarmen inkl. indsugningsstuds, 160 mm

Motorafbryder 
Gaseksplosionsbeskyttelse / 
støveksplosionsbeskyttelse 
Ex II 2 G/D

ATEX udsugningsarm med stativ af 
rustfrit stål

Udsugningsarme

Best.-nr. 170-028-JA

EX II 2 G T3

Best.-nr. 170-030-JA

Afspærringsklap af rustfrit stål

Best.-nr. 170-027-JA

 W Tætlukkende
 W Rustfrit stål (1.4571)
 W Diameter 160 mm

ATEX udsugningsarm med 
galvaniseret stativ

Parallelogramarm af højglanspoleret, syrefast rustfrit stål (1.4571) 
med hydrauliske dæmpere. Overflader med en ruhed Ra <0,8 
µm for at sikre sterilitet. Alle rørender er lukkede for at sikre 
maksimal hygiejne. Inkl. vægbeslag, Ø 160 mm.

 W Udvendig udsugningsarm med hydraulikdæmpere
 W Til brug i Ex-zonerne 1/21 og 2/22
 W Karakterisering: ATEX: EX II 2D/G
 W Håndtag og tragt af rustfrist stål (1.4571)
 W Let at manøvrere
 W Positionsstabil
 W Meget fleksibel
 W PVC-slange, elektrisk ledende
 W Overflademodstand 10⁴ ohm
 W 2 hydraulikdæmpere
 W Udvendigt parallelogram-stativ

 W Beskytter mod eksplosive gasser og støv, som kan opstå ved f.eks. 
vejning, dosering, blanding eller prøveudtagning

 W ATEX udsugningsarme med galvaniseret stativ
 W Inkl. vægkonsol, Ø 160 mm

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     

Atex udsugningsarm 
med stel af rustfrit stål 
V4A

 W Tekniske data svarer til udførelse med galvaniseret stel

https://www.denios.dk/products/170003
https://www.denios.dk/products/170019
https://www.denios.dk/products/170021
https://www.denios.dk/products/170022
https://www.denios.dk/products/170023
https://www.denios.dk/products/170024
https://www.denios.dk/products/170025
https://www.denios.dk/products/170026
https://www.denios.dk/products/170028
https://www.denios.dk/products/170030
https://www.denios.dk/products/170027


Som arbejdsgiver skal du sørge for, at dine medarbejdere er 
beskyttet ved at have det nødvendige sikkerhedsudstyr til rådighed. 
Se, hvad det mere præcist indebærer via linket.

www.denios.dk/knowhow

Hvad skal du sørge for som arbejdsgiver?

www.denios.dk/sikkerhedsudstyr

Håndterer, bruger eller opbevarer du farlige stoffer, væsker og medier? 
Så kan du ikke undgå risikovurderinger. Det er en central del af et 
sikkert arbejdsmiljø og essentielt for medarbejdernes sundhed. I vores 
FAQ finder du svar på mange af de ofte stillede spørgsmål om emnet.

Risikovurdering for farlige medier

KRAV

FAQ

Guides

Artikler

FAQs

Interviews

Tjeklister

Videoer

Whitepapers

og meget mere!

DENIOS Knowhow:
Alt, hvad du skal vide om personligt sikkerhedsudstyr.

Personligt sikkerhedsudstyr beskytter medarbejderne mod de typiske farer, der følger med det daglige arbejde. I vores DENIOS Knowhow-sek-
tion finder du en masse interessant viden og nyttige tips til arbejdssikkerhed og personligt sikkerhedsudstyr.

www.denios.dk/risikovurdering

DENIOS KNOWHOW

 W På basis af gældende bestemmelser

DENIOS miljøguide

www.denios.dk/nyhedsbrev

Med vores tjekliste kan du sikre dig, at du har styr på det det vigtige 
før og under transport, fx:

 W Hvilke særlige forhold du bør tage i betragtning på inden transporten
 W Hvilke adfærdsregler du skal være opmærksom på under transporten, 
så du og dine farlige medier kommer sikkert fra A til B.

Du finder tjeklisten i vores miljøguide. Få miljøguiden ved at 
tilmelde dig vores nyhedsbrev.

Sikker intern transport

TJEKLISTE

www.denios.dk/nyhedsbrev

http://www.denios.dk/knowhow
http://www.denios.dk/sikkerhedsudstyr
http://www.denios.dk/risikovurdering
http://www.denios.dk/nyhedsbrev


Personligt sikkerhedsudstyr

Personligt sikkerhedsudstyr er alt udstyr, der er beregnet til at blive brugt af arbejdstagere for at beskytte sig selv mod farer for deres 
sikkerhed og sundhed. DENIOS har et stort sortimentet af personligt sikkerhedsudstyr af høj kvalitet fra førende mærkeproducenter. 
Produktsortimentet omfatter følgende typer PPE:

 W Åndedrætsværn
Filtrerende engangs-halvmasker, halv- og helmasker samt ånde-
drætsværn-filtre til brug mod farer ved f.eks. partikler, gasser eller dampe.

 W Høreværn
Forebyg skader på det indre øre, og reducer støjeksponeringen med 
personlige værnemidler.

 W Sikkerhedshjelme
Sikkerhedshjelme er vigtigt sikkerhedsudstyr på byggepladser og i 
produktionen.

 W Beskyttelsestøj
Beskyttelsestøj til engangsbrug beskytter mod fysiske skader, f.eks. ved 
håndtering af kemikalier.

 W Øjen- og ansigtsværn
Beskyttelsesbriller til at beskytte øjnene mod skadelige påvirkninger som 
f.eks. metal- eller træsplinter eller farlige væsker.

 W Håndbeskyttelse
Beskyttelseshandsker til brug mod forskellige farer: mekaniske eller 
kemiske risici, til beskyttelse mod varme eller kulde.

 W Faldsikring
Især når der arbejdes i højden, er faldsikring såsom sikkerhedsseler en 
vigtig beskyttelse for at afværge farer.

www.denios.dk/aandedraetsvaern

www.denios.dk/hoerevaern

www.denios.dk/sikkerhedshjelme

www.denios.dk/beskyttelsestoej

www.denios.dk/sikkerhedsbriller

www.denios.dk/beskyttelseshandsker

www.denios.dk/faldsikring

http://www.denios.dk/aandedraetsvaern
http://www.denios.dk/hoerevaern
http://www.denios.dk/sikkerhedshjelme
http://www.denios.dk/beskyttelsestoej
http://www.denios.dk/sikkerhedsbriller
http://www.denios.dk/beskyttelseshandsker
http://www.denios.dk/faldsikring


Beskyttelsesbriller

www.denios.dk/shopAktuelle priser på www.denios.dk
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Type uvex ultrasonic - 9302

Farve indfatning orange / grå
Farve glas Transparent
Materiale glas polykarbonat
Egenskab glas dugfri, ridsefast, kemikaliebestandig
Best.-nr. 188-854-JA

 

Type S2001ASP-BLU S2001AF-BLU S2002SGAF-BGR S2005SGAF-BGR

Farve indfatning blå / grå blå / grå grå / turkis grå / turkis
Farve beskyttelsesglas Transparent Transparent grå brun
Materiale glas polykarbonat polykarbonat polykarbonat polykarbonat
Egenskab beskyttel-
sesglas Ridsefast ridsefast, beslagfri ridsefast, beslagfri ridsefast, beslagfri

Best.-nr. 271-463-JA 271-462-JA 271-464-JA 271-465-JA

 

Type SF201AF SF202AF SF203AF

Farve indfatning Transparent grå gul
Farve glas Transparent grå gul
Materiale glas polykarbonat polykarbonat polykarbonat
Egenskab glas ridsefast, beslagfri ridsefast, beslagfri ridsefast, beslagfri
Best.-nr. 259-072-JA 259-073-JA 259-074-JA

Type MiniBox MidiBox 4 MaxiBox

Anvendelsesområde til øjenværn til hovedværn

Udvendig mål B x D x H [mm] 236 x 120 x 120 236 x 125 x 225 236 x 205 x 315
Best.-nr. blå 116-475-JA 123-604-JA 119-583-JA
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 W Meget let helbrille, ingen trykproblemer ved 
kontinuerlig brug

 W Egnet til brillebærer
 W Optimal ventilation

 W Panoramasynsfelt
 W Glas i farveløs polycarbonat, UV-beskyttet
 W Iht. EN 166

Beskyttelsesbrille uvex ultrasonic 9302

3M™ beskyttelsesbriller Solus™ 2000
 W Beskyttelsesbriller med tynd halvramme
 W Bøjlernes vinkel kan justeres for let tilpasning 
til forskellige hovedformer

 W Fremragende pasform

 W Sikker og behagelig at have på
 W Glas i polycarbonat, UV-beskyttelse
 W Iht. EN 166

3M™ beskyttelsesbriller SecureFit™ 200
 W Fleksible beskyttelsesbriller med rammeløst 
glas

 W Speciel bøjlekonstruktion for trykfri 
bærekomfort

 W Tilpasser sig forskellige hovedformer
 W Sikker og behagelig pasform, selv ved 

intensive bevægelser
 W Meget let (kun 18 g)
 W Flade og brede bøjler giver ekstra beskyttelse 
for øjnene

 W Glas i polycarbonat, UV-beskyttelse
 W Iht. EN 166

Bokse til opbevaring af personligt sikkerhedsudstyr
 W Opbevaringsbeholdere ideelle til arbejdspladsen - 
arbejdsbeskyttelsesudstyr er altid tilgængeligt og beskyttes mod 
smuds, støv og sprøjtevand

 W Ren og sikker opbevaring
 W Hurtig fastgørelse vha. skruer (inkl. monteringsmateriale)
 W Kendetegnet med de internationale påbudstegn

420

https://www.denios.dk/products/188854
https://www.denios.dk/products/271463
https://www.denios.dk/products/271462
https://www.denios.dk/products/271464
https://www.denios.dk/products/271465
https://www.denios.dk/products/259072
https://www.denios.dk/products/259073
https://www.denios.dk/products/259074
https://www.denios.dk/products/116475
https://www.denios.dk/products/123604
https://www.denios.dk/products/119583


Bestilling og service 76 24 40 80              Aktuelle priser på www.denios.dk
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Type uvex pheos B-WR - 9772.030 uvex pheos B-WR - 9772.130 uvex pheos B-WR - 9772.530

Farve hvid gul blå
Best.-nr. 210-222-JA 210-223-JA 210-224-JA

Beskyttelseshjelm uvex pheos B-WR - 9772

  

Variant 6 punktsrem

Best.-nr. hvid 116-356-JA
Best.-nr. gul 116-357-JA
Best.-nr. orange 116-358-JA
Best.-nr. blå 116-359-JA

 W Industrihjelm
 W 6-punkts rem til optimal pasform og komfort
 W Tre variable ventilationsåbninger
 W Trinløs justerbar

 W Indstillingsområde: 52 - 61 cm
 W Mulighed for brug af uvex-visirer
 W Iht. EN 397

Du kan finde alle produkter fra kategorien 
sikkerhedsbriller her:

Du kan finde alle produkter fra kategorien 
sikkerhedshjelme her:

Beskyttelseshjelm Baumeister 80
 W Passer op til størrelse 64
 W Iht. EN 397
 W Hjelmskal af termoplastisk specialplast (PE) 
med spids regnrende

 W Justerbar udluftning

 W Nem, robust og præcis størrelsejustering
 W 2 åbninger i siderne til høreværn og 
visirholder

 W Stor pandeflade til kendetegning med 
firmamærker

uvex ansigtsværn
 W Med integreret pande- og hovedbeskyttelse af slagfast polystyrol
 W Kan indstilles til forskellige hovedstørrelser
 W Trinløst visir
 W Visir af celluloseacetat, dugfri

 

www.denios.dk/kat/12857

www.denios.dk/kat/12855

Du kan finde alle produkter fra kategorien 
opbevaringsbokse her:

www.denios.dk/kat/12859
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Best.-nr. 210-205-JA

 
 

https://www.denios.dk/products/210222
https://www.denios.dk/products/210223
https://www.denios.dk/products/210224
https://www.denios.dk/products/116356
https://www.denios.dk/products/116357
https://www.denios.dk/products/116358
https://www.denios.dk/products/116359
https://www.denios.dk/products/210205
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Type 9312+Gen3 9322+Gen3 9332+Gen3

Filterklasse FFP1 NR D FFP2 NR D FFP3 NR D
Variant foldemaske med ventil foldemaske med ventil foldemaske med ventil
Stk. / pakke 10 stk. 10 stk. 10 stk.
Best.-nr. 265-981-JA 265-982-JA 265-983-JA

Type uvex silv-Air c 2100 uvex Silv-Air c 2200 uvex silv-Air c 2210 uvex silv-Air c 2310 uvex silv-Air c 3210 uvex silv-Air c 3310

Filterklasse FFP1 NR D FFP2 NR D FFP2 NR D FFP3 NR D FFP2 NR D FFP3 NR D
Variant formmaske uden ventil formmaske uden ventil formmaske med ventil formmaske med ventil foldemaske med ventil foldemaske med ventil
Stk. pr. pakke 20 stk. 20 stk. 15 stk. 15 stk. 15 stk. 15 stk.
Best.-nr. 210-228-JA 210-229-JA 210-230-JA 210-231-JA 210-232-JA 210-233-JA

Type X-plore 1710 X-plore 1720 X-plore 1720V X-plore 1720V Odour X-plore 1730V

Filterklasse FFP1 NR D FFP2 NR D FFP2 NR D FFP2 NR D FFP3 NR D
Variant foldemaske uden ventil foldemaske uden ventil foldemaske med ventil foldemaske med ventil foldemaske med ventil
Stk. / pakke 20 stk. 20 stk. 10 stk. 10 stk. 10 stk.
Best.-nr. 180-078-JA 180-079-JA 180-080-JA 180-081-JA 180-082-JA
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Filtrerende halvmasker 3M™ Aura™ 9300+Gen3
 W Iht. EN 149:2001
 W Høj bærekomfort, sidder tæt
 W Integreret næsebøjle med polstring, let at justere
 W Elastiske, farvede bånd til nem genkendelse af beskyttelsesklassen
 W Nem at tage på
 W 3M™ Cool-Flow™ komfortventil letter udånding og forhindrer varme fugtighed i masken
 W Hygiejnisk enkeltemballage

 W Iht. EN 149:2001
 W Optimeret design
 W Bløde kanter for høj bærekomfort
 W Med bånd for komfortabel og sikker pasform
 W Justerbar næseklemme
 W Sikkerhed vha. tætningskant

 W Masken opfylder kravene mht. høj 
støvbelastning (D-afmærkning, 
dolomitstøvprøven)

 W Kan kombineres med uvex beskyttelsesbriller
 W Udåndingsventil til reducering af 
udåndingsmodstanden samt fugtighed og 
varme under masken

Filtrerende halvmaske uvex silv-Air c

Filtrerende halvmasker X-plore® 1700
 W Iht. EN 149:2001
 W Effektiv beskyttelse mod støv samt faste og 
flydende partikler

 W Høj bærekomfort
 W Filtermateriale af høj kvalitet
 W Lav åndedrætsmodstand

 W Fleksibel næseklemme, næsepolster
 W Blød inderside
 W Hovedremstruktur VarioFLEX™
 W Hygiejnisk enkeltemballage
 W CoolMAX™ åndedrætsventil letter udånding 
og forhindrer overophedning
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https://www.denios.dk/products/265981
https://www.denios.dk/products/265982
https://www.denios.dk/products/265983
https://www.denios.dk/products/210228
https://www.denios.dk/products/210229
https://www.denios.dk/products/210230
https://www.denios.dk/products/210231
https://www.denios.dk/products/210232
https://www.denios.dk/products/210233
https://www.denios.dk/products/180078
https://www.denios.dk/products/180079
https://www.denios.dk/products/180080
https://www.denios.dk/products/180081
https://www.denios.dk/products/180082
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Åndedrætsværn

Type 4255+ 4279+

Version halvmaske - engangsbrug halvmaske - engangsbrug
Filterklasse FFA2P3 D FFABEK1P3 D

Anvendelsesområde beskyttelse mod organiske dampe op til 30 
gange af grænseværdien

beskyttelse mod organiske dampe, uorganiske 
og sure gasser sam ammoniak op til 30 gange af 

grænseværdien
Best.-nr. 149-217-JA 149-224-JA
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Helmaske X-plore® 6300
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 W Iht. EN 136 - klasse 2
 W Perfekt pasform
 W Gevind-tilslutning (Rd 40) iht. EN 148-1
 W Komfortabel 5 punktsrem
 W Talemembran af kunststof
 W Stort udsynsfelt

Halvmaske Polimask 330
 W Iht. EN 140
 W Rundgevindtilslutning Rd40 iht. EN 148-1
 W Maskelegme af hudvenlig, ældningsbestandig EPDM
 W Med udåndingsventil og støtte under hagen
 W Trinløs justerbare remme
 W Egnet til brillebærere

Engangs-halvmasker 3M™ 4200 Plus
 W Iht. EN 405
 W Vedligeholdelsesfri komplet maske med integrerede filterelementer
 W Dolomit-støvtestning (D) garanterer, at partikelfilteret kan bruges i lang tid
 W Med åndedrætsventil, reducerer varmeudvikling
 W Sikker pasning gennem komfortabel remstruktur med hovedhold

www.denios.dk/kat/12854

Filter optional

423

Best.-nr. 180-091-JA

Best.-nr. 116-612-JA

Du kan finde alle produkter fra 
kategorien åndedrætsværn her:

https://www.denios.dk/products/149217
https://www.denios.dk/products/149224
https://www.denios.dk/products/180091
https://www.denios.dk/products/116612
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Type Dispenser uvex x-fit uvex com4-fit

SNR [dB] – 37 33
Farve blå gul orange
Udstyr 1 dispenser, til 400 par propper 300 par, løst i opfyldningsboks 300 par, løst i opfyldningsboks
Best.-nr. 210-215-JA 210-216-JA 210-217-JA

 

 

Type Fusion Fusion

SNR [dB] 28 28
Størrelse S L
Farve grøn blå
Best.-nr. 116-461-JA 116-462-JA

 

 

uvex x-fit - 2112.010

SNR [dB] 37
Størrelse universal
Farve gul
Stk. / pakke 100 par
Best.-nr. 210-208-JA

  

Type Ultrafit

SNR [dB] 32
Størrelse universal
Farve 1 gul
Stk. / pakke 50 par
Best.-nr. 173-073-JA

  

Si
kk

er
he

d 
på

 a
rb

ej
de

Dispenser uvex "one 2 click"
 W Robust dispenser (leveres uden propper) til vægmontering, let at betjene
 W Egnet til høreværnpropper uvex x-fit og uvex com4-fit
 W Transparent

3M™ Ultrafit med bånd
 W Høj bærekomfort
 W Fremragende isolering
 W Forud formet, genanvendelig høreværnsprop

 W Særligt hudvenlig grundet silikone
 W Kan vaskes
 W Iht. EN 352

Type Fusion
 W Høj bærekomfort
 W Fremragende isolering
 W Ideel til anvendelse i stærkt støjforurenede 
områder

 W Leveres i praktisk beskyttelsesboks
 W Et fast skaft letter isætning og udtagning
 W Iht. EN 352

uvex x-fit med rem
 W Med høj isolering
 W Fremragende talegenkendelse
 W Høj bærekomfort
 W Til brug i områder med meget støj

 W Den lukkede overflade af 
skumgummipropperne forhindrer 
fremmedlegemer i at sætte sig fast

 W Iht. EN 352
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https://www.denios.dk/products/210215
https://www.denios.dk/products/210216
https://www.denios.dk/products/210217
https://www.denios.dk/products/116461
https://www.denios.dk/products/116462
https://www.denios.dk/products/210208
https://www.denios.dk/products/173073
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Høreværn

Type Optime I Optime II

SNR [dB] 27 31
Best.-nr. 173-077-JA 173-078-JA

Type VS100D VS110M VS130D

SNR [dB] 26 32 36
Best.-nr. 281-495-JA 281-496-JA 281-497-JA

Type MiniBox MidiBox

Anvendelsesområde til høreværn

Udvendig mål B x D x H [mm] 236 x 120 x 120 236 x 125 x 225
Best.-nr. transparent 116-479-JA 116-485-JA
Best.-nr. blå 119-581-JA 116-484-JA

 

4

VeriShield™

 

Optime™
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Bokse til opbevaring af personligt sikkerhedsudstyr
 W Opbevaringsbeholdere ideelle til 
arbejdspladsen - arbejdsbeskyttelsesudstyr 
er altid tilgængeligt og beskyttes mod 
smuds, støv og sprøjtevand

 W Ren og sikker opbevaring

 W Hurtig fastgørelse vha. skruer (inkl. 
monteringsmateriale)

 W Kendetegnet med de internationale 
påbudstegn

 W Let og polstret hovedbøjle, som kan 
tilpasses forskellige hovedstørrelser

 W Stabile ørekapsler med en generøs 
kapselåbning

 W Ørekopper af blødt memory-skum
 W Bekvem trykfri pasform
 W Til langvarig brug i støjforurenede områder
 W Iht. EN 352

 W Alsidig kapselhøreværn til langvarig brug i 
støjforurenede områder

 W Det bløde indvendige polster sørger for en 
komfortabel pasform

 W Tætningspuder fyldt med en kombination af 
væske og skumplast

 W Trinløs højdeindstilling
 W Iht. EN 352

Du kan finde alle produkter fra 
kategorien høreværn her:

www.denios.dk/kat/12858
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Du kan finde alle produkter fra 
kategorien opbevaringsbokse her:

www.denios.dk/kat/12859

https://www.denios.dk/products/173077
https://www.denios.dk/products/173078
https://www.denios.dk/products/281495
https://www.denios.dk/products/281496
https://www.denios.dk/products/281497
https://www.denios.dk/products/116479
https://www.denios.dk/products/116485
https://www.denios.dk/products/119581
https://www.denios.dk/products/116484
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Camapur CUT 627

  

  

EN 388

4131A

EN 388

3131X

EN 388

4X42B

EN 388

1542

EN 407

423444

426

 W Kategori II, nylonstrik med patenteret nitril-mikroskum-coating, åndbart
 W Håndryg og oversiden af fingrene fri
 W Ergonomisk pasform, høj bærekomfort
 W Fremragende væde- og tørgreb
 W Silikonefri
 W Størrelser 8 - 10

 W Kategori II, god gribesikkerhed selv ifm. let olierede emner
 W Høj mekanisk belastningsevne
 W Høj bærekomfort vha. tynd PU-coating
 W Uimodtagelig over for snavs
 W Længde: ca. 25 cm
 W Størrelser 8 - 11

Varmebeskyttelseshandsker
 W Kategori III, iht. EN 388, EN 407
 W Til anvendelser op til 1000° C strålevarme
 W Håndryg: aluminiumsbelagt Preox aramidvæv
 W Type B: håndflade: aramidvæv, op til 500° C kontaktvarme
 W Også egnet som transporthjælp eller svejse-beskyttelse
 W Størrelse 10

Maxiflex

uvex phynomic WET
 W Kategori II, beskyttelseshandsker mod 
mekaniske risici, med strikbund

 W Inderhånd og fingerspidser med aqua-
polymer-skumcoating

 W God tastefølelse

 W Godt greb, både i tør og våd stand
 W Åndbar
 W Længde: ca. 25 cm
 W Størrelser 7 - 10

Anvendelsesområde:  bilindustri, finmekanik, emballerings- og forsendelsesarbejde

pakke = 12 par
Best.-nr. 164-746-JA

Anvendelsesområde:  præcisionsarbejde, finmontage, generelle vedligeholdelsesarbejde

pakke = 10 par
Best.-nr. 210-275-JA

type B, længde 38 cm
Best.-nr. 182-048-JA

type B, længde 30 cm
Best.-nr. 182-047-JA

Anvendelsesområde:  støberi, svejsearbejde

Anvendelsesområde:  elektroindustri, snittebeskyttelse, metalindustri, finmekanik, automobil- og underlever-
andørindustri

pakke = 10 par
Best.-nr. 180-482-JA

pakke = 1 par pakke = 1 par

https://www.denios.dk/products/164746
https://www.denios.dk/products/210275
https://www.denios.dk/products/182048
https://www.denios.dk/products/182047
https://www.denios.dk/products/180482
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Dermatril 743

  

Showa-690
 W Kategori III, blød bomuldskvalitet, PVC-dyppet
 W Med varmeforseglet PVC-manchet
 W Specielt olie- og kemikaliebestandig
 W Antibakteriel
 W Allergivenlig
 W Længde: ca. 60 cm
 W Størrelser 9 - 11

  

TOUCH N TUFF® 92-600

  

EN ISO 374-1
Typ B

JKL

EN ISO 374-5 EN 388

4121X

VIRUS

EN ISO 374-5EN ISO 374-1
Typ B

JKPT

427

Anvendelsesområde:  Laboratoriearbejde, undersøgelser, prøveudtagning, kemikaliebeskyttelse, 
industri- og bygningsrengøring, håndtering af fødevarer

pakke = 25 par
Best.-nr. 158-074-JA
 

 W Kategori III, nitril-engangshandske med ru fingerspidser, lak indifferent
 W Fødevaregodkendt
 W Emballeret i praktisk dispenserkarton
 W Længde: 28 cm lagstyrke: 0,2 mm
 W Størrelser 7 - 10

Anvendelsesområde:  næringsmiddel- og mineralolieindustri, kemi, maskinbyggeri

pakke = 1 par
Best.-nr. 164-747-JA

 W Kategori III, engangshandske af nitril
 W Beskyttelse mod mange industrikemikalier, 3 x sikker som latex- eller PVC-engangshansker
 W Høj bærekomfort, glatte overflader på fingerspidserne
 W Puderfri, god holdbarhed, lagstyrke 0,12 mm
 W Dispeserkarton à 100 stk
 W Længde: ca. 24 cm
 W Størrelser 8 - 10

pakke = 50 par
Best.-nr. 180-467-JA

Anvendelsesområde:  arbejde med medicinalvarer og kemikalier, kemisk industri, laboratoriearbejde, 
nødtjenester, automobilmontage

Du kan finde alle produkter fra kategorien 
beskyttelseshandsker her:

www.denios.dk/kat/12861

EN ISO 374-1
Typ B

KPT

EN ISO 374-1
Typ A

JKLOPT

EN 388

1000XVIRUS

EN ISO 374-5

https://www.denios.dk/products/158074
https://www.denios.dk/products/164747
https://www.denios.dk/products/180467
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Størrelse M L XL XXL

Best.-nr. 129-883-JA 129-884-JA 129-885-JA 129-886-JA

Kemikaliebeskyttelses-dragt Tyvek® 500 Xpert, CHF5

 

 

Størrelse M L XL XXL

Best.-nr. 129-879-JA 129-880-JA 129-881-JA 129-882-JA

 

Størrelse M L XL XXL XXXL

Best.-nr. 210-242-JA 210-243-JA 210-244-JA 210-245-JA 210-246-JA

428

 W Kategori III, type 5B, 6B
 W Tyvek®-materiale
 W Fladevægt:  41 g/m²
 W Fnugfri, slidstærk, åndbar
 W Lynlåsafdækning
 W Iht. EN ISO 13982-1, EN 13034, EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5
 W Anvendelsesområder: kraftværker, lakeringsværksteder, asbestbortskaffelse, vedligeholdelses- 
rengørings-, og saneringsarbejde

Kemikaliebeskyttelses-dragt Tychem® 6000 F, CHA5

 W Kategori III, type 5, 6
 W Engangsdragt, begrænset sprøjtetæt og 
partikeltæt

 W Lukkede syninger og gummitræk i 
kontrastfarve

 W Selvklæbende afdækning af lynlås
 W Iht. EN ISO 13982-1, EN 13034, EN 1149-5
 W Anvendelsesområder: arbejde med 
støvformede kemikalier, lakeringsarbejde, 
generel vedligeholdelsesarbejde

Kemikaliebeskyttelses-dragt uvex 5/6

 W Kategori III, type 3B, 4B, 5B, 6B
 W Tyvek-polyethylen-spinnvlies, lamineret på polymerbeklædt barrierefolie
 W Fladevægt: 115 g/m²
 W Varmeforseglede sømme, 100% væsketæt
 W Antistatisk på indersiden
 W Høj mekanisk belastningsevne
 W Testet på 150 kemikalier (permeationsdata foreligger)
 W Iht. EN 14605, EN ISO 13982-1, EN 13034, EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5
 W Anvendelsesområder: kemisk industri, bortskaffelse, nødhjælpshold, dekontamineringsarbejde

https://www.denios.dk/products/129883
https://www.denios.dk/products/129884
https://www.denios.dk/products/129885
https://www.denios.dk/products/129886
https://www.denios.dk/products/129879
https://www.denios.dk/products/129880
https://www.denios.dk/products/129881
https://www.denios.dk/products/129882
https://www.denios.dk/products/210242
https://www.denios.dk/products/210243
https://www.denios.dk/products/210244
https://www.denios.dk/products/210245
https://www.denios.dk/products/210246
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Størrelse XL XXL

Best.-nr. 129-887-JA 129-888-JA

Kemikaliebeskyttelses-overall PolyPlus®

 

Størrelse L XL XXL

Best.-nr. 170-432-JA 170-433-JA 170-434-JA

Kemikaliebeskyttelses-overall CoverChem®Plus

  

www.denios.dk/kat/12862

429

 W Kategori III, type 4, 5, 6
 W Polyethylenlamineret polypropen
 W Fladevægt: 66 g/m²
 W Sømmene er væske- og partikeltætte, klæbet med klæbebånd
 W Afdækning af lynlås med adhæsionlukning
 W Iht. EN 14605, EN ISO 13982-1, EN 13034
 W Anvendelsesområder: dampstråler, kemikaliebeskyttelse, ved arbejde med f.eks. fosfor-, svovlsyre 
eller natriumhydroxid

 W Kategori III, type 3B, 4B, 5B, 6B
 W Væsketæt, overklæbede sømme
 W Lynlås med dobbelt, klæbebar afdækning
 W Aftagelig hagebeskyttelse
 W Fingerstropper
 W Testet på 100 kemikalier (permeationsdata foreligger)
 W Iht. EN 14605, EN ISO 13982-1, EN 13034, EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5
 W Anvendelsesområder: omgang med organiske og højkoncentrerede uorganiske kemikalier og 
biologisk farligt gods

Du kan finde alle produkter fra 
kategorien beskyttelsestøj her:

https://www.denios.dk/products/129887
https://www.denios.dk/products/129888
https://www.denios.dk/products/170432
https://www.denios.dk/products/170433
https://www.denios.dk/products/170434
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og meget mere!

DENIOS Magazin:
Alt, hvad du skal vide om faldsikring

Afhængigt af området og anvendelsesformålet er
sikkerhedsseler underlagt forskellige standarder:

EN 358 Støttebælter
Til at forblive i arbejdspositionen i områder, hvor der er risiko 
for fald (f.eks. ved arbejde på flade tage). Ringøjnene er 
normalt placeret på siderne i området omkring bækkenet.

EN 361 Seler
Til faldsikring i områder, hvor der er risiko for fald, og til at 
stoppe fald (f.eks. ved arbejde på tårne, master, overhæng). 
Ringøjnene er placeret på ryggen mellem skulderbladene 
(dorsalt) eller i brystområdet (sternalt).

På arbejdspladser med risiko for fald fra højden, som ikke er sikret kollektivt, er det nødvendigt at anvende personligt sikkerhedsudstyr. Personligt 
sikkerhedsudstyr mod fald fra højden beskytter enten ved at forhindre fald, standse frit fald eller ved positionering på selve arbejdspladsen. Du kan læse mere i 
Arbejdstilsynets vejledning om faldsikring.

EN 361 Seler til brug ifm. et glidesystem med ankerlinie
ifm. 353-1
Til faldsikring i områder, hvor der er risiko for fald, og til at 
stoppe fald i forbindelse med glidesystemer med en uelastisk 
ankerlinie  (f.eks. ved arbejde på tårne, master). Ringøjnene er 
normalt placeret på mavebæltet, centralt foran kroppen.

EN 813 Bælte med siddegjord
Til fastholdelse i en siddende arbejdsstilling, når man hænger 
frit. Ringøjnene skal være placeret så tæt som muligt på 
kroppens tyngdepunkt.

Yderligere standarder

EN 341  Nedfiringsudstyr til redningsbrug
EN 354  Liner
EN 355  Energiabsorbere
EN 353-2  Glidesystemer med en fleksibel ankerline
EN 360  Automatiske fangindretninger
EN 795 Forankringsanordninger
EN 1496      Evakueringsspil

http://www.denios.dk/knowhow


Reblængde [m] 2

Best.-nr. 145-189-JA
Reblængde [m] 1,5 2,0

Best.-nr. 172-850-JA 172-851-JA
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Reblængde [m] 1,5 2,0

Best.-nr. 172-845-JA 172-846-JA
Reblængde [m] 1,5 2,0

Best.-nr. 172-843-JA 172-844-JA

Faldseler

Komfortsæt 1

Justerbar sikkerhedsline SK 12

Forbindelsesline med falddæmper

Komfortsæt EXTRA

ERGOGRIP sikkerhedsline
 W Med karabinhage STAK og strop
 W I advarselsfarve
 W EN 358
 W Maks. personvægt 100 kg

 W Sikkerhedsline
 W Karabinhager FS 51 / type B
 W EN 354, 358
 W Maks. personvægt 100 kg

 W Ved fald åbner det sammenfoldede bånd sig og dæmper faldet
 W EN 354, 355

 W Udstyret med reb SK 12
 W Maks. personvægt 100 kg

Udgave A
 W Med karabinhage FS 51 / FS 
51 (maks. åbning 17 mm)

Udgave B
 W Med karabinhage FS 51 / FS 
90 (maks. åbning 60 mm)

 W Faldsikring EN 361, 358
 W Slynge 2 m
 W Faldsikring med glidelås, 15 m, EN 353-2
 W Transportkuffert af stål
 W Maks. personvægt 140 kg
 W Til brug ved reparations- og vedligeholdelsesarbejde

 W Faldsikring EN 361
 W Faldsikring med glidelås, 10 m, EN 353-2
 W Transportkuffert af stål
 W Maks. personvægt 140 kg
 W Ideel til sporadisk brug, f.eks. ved arbejde på beholdere etc

Håndværkersæt Safety Kit 5
 W Faldsikring EN 361
 W Forbindelse falddæmper, 2 m, EN 354 / 355
 W Transportpose
 W Personens vægt maks. 100 kg
 W Alsidig anvendelse i industri, håndværk og byggebranchen

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     

Best.-nr. 267-180-JA

Best.-nr. 172-847-JA

Best.-nr. 172-841-JA

https://www.denios.dk/products/145189
https://www.denios.dk/products/172850
https://www.denios.dk/products/172851
https://www.denios.dk/products/172845
https://www.denios.dk/products/172846
https://www.denios.dk/products/172843
https://www.denios.dk/products/172844
https://www.denios.dk/products/267180
https://www.denios.dk/products/172847
https://www.denios.dk/products/172841
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Reblængde [m] 5 10 15 25

Best.-nr. 172-860-JA 172-861-JA 172-862-JA 172-863-JA

Best.-nr. 172-853-JA
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Faldseler

Slynge med karabinhage

Best.-nr. 172-868-JA

Best.-nr. 191-575-JA

 W Til fastgørelse af faldsikringen på stativet
 W Maks. personvægt 100 kg

 W Til fastgørelse af faldsikringen på konstruktioner
 W Maks. personvægt 100 kg

Sikkerhedsline til faldsikring med glidelås MAGIC
 W Medløbende, af aluminium
 W Lille, let og trinløst justerbar
 W 2 stk. STAK karabinhager på Ø 12 mm reb
 W Syet endestykke
 W Iht. EN 353-2
 W Ideel til brug på stiger osv.
 W Maks. personvægt 100 kg

Faldsikring ARG 110 HC

Faldsikring CS 4

Karabinhage HMS Steel Tri

 W Kvalitetsline, med fremragende komfort til langvarig brug
 W Skulder- og stor rygpolstring
 W EN 358, 361, 813
 W Maks. personvægt 100 kg

 Aktuelle priser på www.denios.dk     

Best.-nr. 172-854-JA

 W Komfortabel sele med elastiske skulderseler
 W Kroge i siderne
 W Toplåse
 W EN 358, 361
 W Maks. personvægt 100 kg

https://www.denios.dk/products/172860
https://www.denios.dk/products/172861
https://www.denios.dk/products/172862
https://www.denios.dk/products/172863
https://www.denios.dk/products/172853
https://www.denios.dk/products/172868
https://www.denios.dk/products/191575
https://www.denios.dk/products/172854
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Reblængde [m] 15 40 80

Best.-nr. 257-258-JA 257-259-JA 257-260-JA

Faldseler

Faldsikring med hejseværk, med aluminiumkabinet og 15 m ståltov, 
Best.-nr. 145-212-JA

Spil

Faldsikring med hejseværk

Best.-nr. 145-113-JA

Faldsikring med hejseværk, med holder til stativ og rulle, 
Best.-nr. 172-859-JA

aluminium-trebensstativ, bæreevne 
500 kg,  
Best.-nr. 172-864-JA

Aluminiums-stativ

 W Hejseværket muliggør bjærgning af en person fra et 
dybereliggende sted

 W Bestående af aluminiumkabinet og 15 m ståltov
 W EN 360, 1496
 W Maks. personvægt 100 kg

 W Til sikring af personer ved op- og 
nedstigning i sektioner eller til f.eks. 
redningstjenester

 W Nem og hurtig opstilling
 W Højdejusterbar i 8 trin
 W 3 forankringspunkter
 W Iht. EN 795
 W Dimensioner sammenfoldet: 
1750 x 230 x 230 mm, højde 
(opstillet) 1560 til 2610 
mm, maks. diameter: 
2400 mm

 W Som tilbehør til aluminiums-stativ til hurtig 
sikring af personer ved op- og nedstigning i 
sektioner

 W Nyttelast 250 kg
 W Inkl. 15 m ståltov, inkl. holder

Faldsikring Peanut I
 W Kompakt faldsikring
 W Med kunststofkabinet og selebånd
 W Med karabiner FS 90 ALU anslagspunkt side og 
karabiner STAK TRI gjordside

 W Iht. EN 360
 W Maks. personvægt 135 kg

Best.-nr. 257-257-JA

 W Diameter: 10,5 m
 W Maks. personvægt 140 kg

Pose til Safety Roll

Best.-nr. 172-867-JA

 W Vandtæt, med rygsæk-remme

Faldsikring Gordon Rescue
 W Til sikring af personer ved op- og nedstigning 
i skakter, kloaker eller siloer eller til f.eks. 
redningstjenester

 W Forholdet er 3:1, dvs. at der kun kræves en kraft 
på 33 % af personens vægt for at reppe en 
person op; arbejdet kan udføres sikkert, mens 
man hænger i rebet.

 W Lav egenvæt vha. det robuste, fræsede 
aluminiumskabinet

 W Tovet kan skiftes ud, kan bruges i begge retninger
 W Selvlåsende i tilfælde af fald
 W I henhold til EN 360, EN 1496
 W Maks. personvægt 140 kg
 W Til brug af faldsikringen skal du bruge rebet 
Gordon Rescue (følger ikke med ved leveringen)

Reb til Gordon Rescue

Anvendelseseksempel til 
nedstigning i en skakt med stativ 
og faldsikring. En anden sikring 
(redundans) er påkrævet ved 
arbejde med tov og stativ. Derfor 
anbefaler vi en sikkerhedsline med 
glidelås eller en faldsikring med 
hejseværk.

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     

https://www.denios.dk/products/257252
https://www.denios.dk/products/257253
https://www.denios.dk/products/257258
https://www.denios.dk/products/257259
https://www.denios.dk/products/257260
https://www.denios.dk/products/145212
https://www.denios.dk/products/145113
https://www.denios.dk/products/172859
https://www.denios.dk/products/172864
https://www.denios.dk/products/257257
https://www.denios.dk/products/172867


Førstehjælp
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434

plasterdispenser

Indhold 2 x 45 stk., vandafvisende 2 x 45 stk., elastisk 2 x 45 stk., kan detekteres
Best.-nr. 179-545-JA 179-546-JA 179-547-JA

Opfyldning plasterdispenser

Indhold 6 x 45 stk., vandafvisende 6 x 45 stk., elastisk 6 x 45 stk., kan detekteres
Best.-nr. 179-548-JA 179-549-JA 179-550-JA

Ved de fleste snitsår skal der kun bruges et plaster. QuickFix plasterdispenser gør førstehjælpen i din virksomhed nem, 
sikker og fleksibel.

Plasterdispenser-system QuickFix

 W Plaster-dispenser QuickFix inkl. plastre
 W Plastrene er klar til brug, når de bliver trukket ud af dispenseren.
 W Nem anvendelse med kun én hånd
 W Hygiejnisk, plastre er pakket enkeltvis

https://www.denios.dk/products/179545
https://www.denios.dk/products/179546
https://www.denios.dk/products/179547
https://www.denios.dk/products/179548
https://www.denios.dk/products/179549
https://www.denios.dk/products/179550


Bestilling og service 76 24 40 80              Aktuelle priser på www.denios.dk
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www.denios.dk/kat/12781

435

QuickSafe Boks Basic

Best.-nr. 243-634-JA

 W Altid førstehjælp lige ved hånden
 W Til øjenskylning og små sår
 W Robust, støvtæt vægboks af slagfast kunststof
 W Transparent klaplåg
 W Indhold: 2 x 500 ml øjenskylleflaske (kogsaltopløsning), 1 x 200 ml øjenskylleflaske (pH-neutral), 5 x 20 ml QuickRinse øjenskylleampuller 
(kogsaltopløsning), 1 x QuickFix Elastic med 45 elastiske plastre

Du kan finde alle produkter fra kategorien 
førstehjælp her:

https://www.denios.dk/products/243634


Hvilket produkt passer til din virksomhed?

For at hjælpe dig med at træffe den rigtige beslutning har vi 
sammensat en omfattende guide.

Find det rigtige produkt til akut behandling.

Dobbelt beskyttelse med nødbrusere.

Udforsk vores sortiment af optimalt udstyr og nødbrusere for den rette 
sikkerhed. Mange modeller har en uafhængig DVGW-certificering, som 
yderligere øger sikkerheden for operatøren.

 W Hvilke slags øjenskylleflasker findes der?
 W Hvad skal øjenskylleflasker bruges til?
 W Er der er lovkrav til øjenskylleflasker?

Læs mere her!

Nødbrusere: 10 spørgsmål, 10 svar

Sikkerhed for operatøren. 
Førstehjælp for brugeren.

Øjenskylleflasker fra DENIOS

Find den rette nødbruser

FAQ

ARTIKEL

PRODUKTGUIDE

GUIDE

Guides

Artikler

FAQs

Interviews

Tjeklister

Videoer

Whitepapers

og meget mere!

DENIOS Knowhow
Alt, hvad du skal vide om nødbrusere og øjenskyllere.

www.denios.dk/faq-noedbruser

www.denios.dk/noedbrusere

www.denios.dk/noedbruser-valg

www.denios.dk/oejenskylleflasker

Beskyttelse af øjnene og krop har stor betydning ved håndtering af 
farlige medier. Derfor beskytter du dine medarbejdere og dig selv 
med personlige værnemidler og sikkerhedsregler på arbejdspladsen. 
Men opstår der alligevel en nødsituation, skal der være øjen- og 
nødbrusere til rådighed til hurtig førstehjælp. Stationære øjenbrusere, 
kropsbrusere eller en kombination øger sikkerheden.

Uanset om der er tale om kontakt med baser, syrer, varme eller snavs: Øjenskyllere og nødbrusere yder hurtig førstehjælp og hjælper i tilfælde af kemiske for-
brændinger og påvirkninger ved fremmedlegemer. Vha. deres kompakte konstruktion kan DENIOS' nødbrusere og øjenskyllere monteres direkte på arbejdsplad-
sen, så de altid er lige ved hånden, når der er brug for dem. Udstyr din arbejdsplads med nødbrusere og øjenskyllere fra DENIOS.

www.denios.dk/knowhow

http://www.denios.dk/faq-noedbruser
http://www.denios.dk/noedbrusere
http://www.denios.dk/noedbruser-valg
http://www.denios.dk/oejenskylleflasker
http://www.denios.dk/knowhow


Hvilket produkt er det rigtige?

Øjenskylleflasker
Øjenbrusere 

med permanent 
vandforsyning

Kropsbrusere 
med permanent 
vandforsyning

Kombi-nødbrusere 
med permanent 
vandforsyning

Kombi-nødbrusere  
med tank

Udførelse iht. EN-15154-4 EN-15154-2 EN-15154-1 EN 15154-1, EN 15154-2, 
EN 15154-5 EN-15154-5

Funktionalitet
Frigivelse af væsken ved 

at trykke
på flasken

Start vha.
trykplade, ventilhåndtag 

eller hængslet 
beskyttelseslåg

Start vha.
trækstang

Start vha. trækstang
(kropsbruser) hhv. 

trykplade eller hængslet 
beskyttelseslåg (øjenbruser)

Start vha. trækhåndtag eller 
platform hhv. hængslet 

beskyttelseslåg (øjenbruser)

Opstillingen indendørs ü ü ü ü ü

Opstilling udendørs    ü* ü

Montagevariante Mobil eller som 
vægstation

Væg, bord- eller
Gulvmontage

Væg- eller
loftsmontage Gulvmontage Gulvmontage

Vandtilslutning på stedet 
påkrævet  ü ü ü  

Eltilslutning på stedet 
påkrævet    ü* ü

Skylning af øjnene ü ü  ü ü

Skylning af kroppen   ü ü ü

Skylletid Indtil flasken er tom Ubegrænset Ubegrænset Ubegrænset Alt efter udførelsen og  
iht. EN 15154-5

Vandkapacitet 200 - 1.000 ml 
skyllevaske > 6 l/min > 60 l/min Øjenbruser: > 6 l/min

Kropsbruser: > 60 l/min
Alt efter udførelsen og  

iht. EN 15154-5

Af rustfrit stål til høje 
hygiejniske krav  ü** ü** ü** ü

Egnet til Ex-områder    ü*** ü***

Integreret alarmfunktion     ü****

Fordele / særligt
Produktvarianter

Kan leveres fleksibelt og 
medbringes på farten. 
Fås som enkeltflasker, 
vægstation eller 
støvbeskyttet vægboks.

Modeller med en slange 
kan bruges stationært 
(håndfri) eller fleksibelt til 
at lede vandkilden til den 
tilskadekomne person.

Takket være 
deres særligt 
pladsbesparende væg- 
eller loftsmontering 
kan de nemt 
installeres i ethvert 
arbejdsmiljø.

Praktisk kombination af  
øjen- og kropsbruser.  
Fås også i frostsikre, 
Ex-sikre varianter.

Tillader installation selv uden 
vandtilslutning. Versioner med 
integreret alarmsystem sikrer, 
at beredskabspersonalet 
hurtigt bliver informeret.

 Forholdene på stedet (indendørs eller udendørs opstilling, adgang til 
vand- og elforbindelser, installationsmuligheder).

 Kropsområder der er udsat for fare
 Nødvendig skylletid

 Vandkapacitet
 Særlige krav (brug i Ex-områder, høje hygiejnestandarder, integreret 

alarmfunktion)

Vigtige faktorer for dit produktvalg:

   * Frostsikre versioner med integreret opvarmning
  ** Der findes varianter i rustfrit stål
 *** Der findes Ex-beskyttede varianter
**** Der findes varianter med integreret alarmsystem

Find den rette nødbruser
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Bestil også

Type Mono Mono Duo Duo Mono Duo

Version øjenskylleopløsning enkelt flaske enkelt flaske enkelt flaske enkelt flaske enkelt flaske enkelt flaske
Antal øjenskåle 1 1 2 2 1 2
Indhold [ml] 200 500 500 1000 200 500
Skylleopløsning kogsaltopløsning kogsaltopløsning kogsaltopløsning kogsaltopløsning pH-neutral pH-neutral
Best.-nr. 145-539-JA 123-481-JA 243-632-JA 188-942-JA 145-541-JA 188-943-JA
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Øjenskylleflasker

Øjenskylleflasker

Bæltetaske, til 200 ml flasker. På den måde sikres 
det, at der altid er en øjenskylleflaske inden for 
rækkevidde.
Best.-nr. 145-540-JA

  

Alle øjenskylleflasker er ergonomisk tilpasset øjet. De sørger for, at øjet holdes åbnet under skylningen. På den måde kommer den 
sterile væske direkte ind i det skadede øje.

 Aktuelle priser på www.denios.dk     

MonoDuo

 W Til omgående skylning i tilfælde af ætsninger af øjnene, for at undgå 
varige øjenskader

 W Speciel øjenskål der sørger for, at øjnene holdes åbne
 W Ergonomisk formet øjenskål
 W Handy kunststof-flaske, steril og vedligeholdelsesfri

 W Nem og sikker anvendelse vha. piktogrammer på flasken
 W Uåbnet: holdbar i 3 år
 W Øjenskylleflasker med kogsaltopløsning eller ph-neutral 
phosphatpufferopløsning

 W Iht. EN 15154-4

https://www.denios.dk/products/145539
https://www.denios.dk/products/123481
https://www.denios.dk/products/243632
https://www.denios.dk/products/188942
https://www.denios.dk/products/145541
https://www.denios.dk/products/188943
https://www.denios.dk/products/145540
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Type Mono Mono Duo

Version øjenskylleopløsning Vægboks Vægboks Vægboks
Udvendig mål B x D x H [mm] 227 x 110 x 265 227 x 110 x 265 227 x 110 x 265
Antal øjenskylleflasker 2 2 2
Antal øjenskåle 1 1 2
Skylleopløsning kogsaltopløsning pH neutral + kogsaltopløsning pH neutral + kogsaltopløsning
Indhold [ml] 2 x 500 200 / 500 2 x 500
Best.-nr. 123-484-JA 145-542-JA 243-633-JA

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     

Øjenskylleflasker

Øjen-nødhjælpsstation i vægboks

Den lukkede øjen-nødhjælpsstation,  
Best.-nr. 145-542-JA

Øjen-nødhjælpsstation, med låg, 
Best.-nr. 123-484-JA

Vægboks med 2 øjenskylleflasker 
Duo (500 ml ph-neutral,x 500 ml 
kogsaltopløsning),  
Best.-nr. 243-633-JA

 W Hurtig førstehjælp til beskadiget øjne
 W Optimal beskyttelse mod snavs
 W Støvtæt vægboks med klap
 W Øjen-nødhjælpsstation med 2 øjenskylleflasker, lige til at få hurtig 
fat på

 W Levering inkl. piktogrammer med instruktioner, spejl og 
monteringsmateriale

 W Speciel øjenskål der sørger for at øjnene holdes åbne
 W Ergonomisk formet øjenskål
 W Specielt egnet til industri- og værkstedsområder
 W Øjenskylleflasker med kogsaltopløsning eller ph-neutral 
phosphatpufferopløsning

 W Anvendelsesvarighed af typen Mono: 200 ml flaske: ca. 2 minutter, 
500 ml hhv. 1000 ml flaske: ca. 5 minutter; type Duo: 500 ml flaske: 
ca. 2 minutter per øje

 W Øjenskylleflaske iht. EN 15154-4

https://www.denios.dk/products/123484
https://www.denios.dk/products/145542
https://www.denios.dk/products/243633
https://www.denios.dk/products/145542
https://www.denios.dk/products/123484
https://www.denios.dk/products/243633


Type BR 712 025 BR 713 025 BR 714 025

Antal sprøjtehoveder 1 1 2
Udførelse sprøjtehoveder lige bøjet bøjet
Materiale Messing Messing Messing
Vandmængde øjenbruser (>) [l/min] 7 7 14
Vandtilslutning 1/2“ 1/2“ 1/2“
Slangelængde [mm] 1500 1500 1500
Montage væg- / bordmontage væg- / bordmontage væg- / bordmontage
Best.-nr. 201-238-JA 201-239-JA 201-240-JA

440

4
Si

kk
er

he
d 

på
 a

rb
ej

de

Type BR 200 085 BR 210 085 BR 250 085 BR 300 085

Antal sprøjtehoveder 2 2 2 2
Materiale Rustfrit stål Rustfrit stål Rustfrit stål Rustfrit stål
Vandmængde øjenbruser (>) [l/min] 14 14 14 16
Vandtilslutning 1/2“ 1/2“ 3/4“ 3/4“
Variant uden opsamlingskar uden opsamlingskar uden opsamlingskar med opsamlingskar
Montage bordmontering vægmontage  underpuds vægmontering vægmontering
Best.-nr. 201-241-JA 201-242-JA 201-243-JA 201-244-JA

Øjenbrusere

www.denios.dk/shop Aktuelle priser på www.denios.dk     

Øjenbruser, med 1 bøjet brusehoved, 
Best.-nr. 201-239-JA

Øjenbruser med 2 brusehoveder, bordmontage, 
Best.-nr. 201-241-JA

Øjenbruser, med 2 bøjede brusehoveder, 
Best.-nr. 201-240-JA

Øjenbruser med skål af rustfrit stål, 
vægmontage, Best.-nr. 201-244-JA

øjenbruser med 2 brusehoveder, vægmontage, 
Best.-nr. 201-243-JA

 W Brusehoved med støvhætte
 W Integreret mængderegulator for jævn stråle uafhængig af vandtrykket
 W Integreret tilbageløbsventil der forhindrer at forureninger siver ud
 W Aktiveres med en stor trykplade
 W Mediet kommer i kontakt med dele af messing
 W DIN-DVGW certificeret
 W Iht. EN 15154-2

Øjenbrusere

Øjenbrusere

 W Brusehoved med støvhætte
 W Integreret mængderegulator for jævn stråle 
uafhængig af vandtrykket

 W Integreret tilbageløbsventil der forhindrer at 
forureninger siver ud

 W Kabinet af glasfiberforstærket kunststof, mediet 
kommer i kontakt med dele af messing

 W Håndtag med integreret udløser
 W Kombinationsholder til væg- og bordmontage
 W DIN-DVGW certificeret
 W Iht. EN 15154-2

https://www.denios.dk/products/201238
https://www.denios.dk/products/201239
https://www.denios.dk/products/201240
https://www.denios.dk/products/201241
https://www.denios.dk/products/201242
https://www.denios.dk/products/201243
https://www.denios.dk/products/201244
https://www.denios.dk/products/201239
https://www.denios.dk/products/201241
https://www.denios.dk/products/201240
https://www.denios.dk/products/201244
https://www.denios.dk/products/201243
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Kropsbrusere

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     

Best.-nr. 259-442-JA

Kropsbruser til vægmontage, grøn

Kropsbrusere til montering over døren

Kropsbruser til vægmontage, rustfrit stål

 W Højtydende brusehoved med jævn og stærk stråle
 W Integreret mængderegulator for jævn stråle uafhængig af vandtrykket
 W Kuglehane af rustfrit stål med trækstang
 W Iht. EN 15154-1

 W Opsamlingsbeholder af kunststof, udstyret med 4 hjul, 30 liters volumen
 W Med to håndtag
 W Med aftapningsprop til tømning, f.eks. over et afløb
 W Tragt af kunststof, Ø 440 mm, højde 160 mm
 W Samlet højde 2100 mm
 W Aluminiumrør, Ø 47 mm, ikke udtrækkelig
 W 3-delt til pladsbesparende opbevaring
 W Samlet vægt: 7 kg

Testvogn til nødbrusere
 W Nødbruser-testvogn til funktionskontrol af nødbrusere

Type BR 082 085 BR 082 095 BR 084 085 BR 084 095

Materiale Rustfrit stål Rustfrit stål Rustfrit stål Rustfrit stål
Farve grøn – grøn –
Overflade pulverlakeret poleret pulverlakeret poleret
Vandtilslutning 3/4“ 3/4“ 3/4“ 3/4“
Montage vægmontering vægmontering over dør montage over dør montage
Vandmængde kropsbruser (>) [l/min]: 75

uden DVGW-certificering

Best.-nr. 250-079-JA 250-080-JA 250-081-JA 250-082-JA

Kropsbrusere

https://www.denios.dk/products/259442
https://www.denios.dk/products/250079
https://www.denios.dk/products/250080
https://www.denios.dk/products/250081
https://www.denios.dk/products/250082
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 Aktuelle priser på www.denios.dk     

Øjenbruser G 5025Øjenbruser G 5014 Øjenbruser G 5026

Øjenbruser G 1819Øjenbruser MB 50

Øjenbruser MB 50, 
Best.-nr. 266-121-JA

Øjenbruser MB 50, med DVGW-certifikat, 
Best.-nr. 266-122-JA

Øjenbrusere

 W Til montering på væggen vha. en 
monteringskonsol

 W 2 sprøjtehoveder (inkl. støvhætte) leverer 
en passende mængde vand i en ensartet 
og behagelig styrke

 W Aktiveres med en stor trykplade
 W Vandtilslutning: 3/8"
 W Dosering: > 12 l/min ved 2 bar
 W Slangens længde: 3,5 m
 W Sikkerhedsventil og krog til ophængning
 W Iht. EN 15154-2

 W Til montering på væggen vha. en 
monteringskonsol

 W 1 sprøjtehoved (inkl. støvhætte) leverer en 
passende mængde vand i en ensartet og 
behagelig styrke

 W Nem betjening vha. ventilhåndtag
 W Vandtilslutning: 3/8"
 W Dosering: > 6 l/min ved 2 bar
 W Slangens længde: 2,5 m
 W Sikkerhedsventil og krog til ophængning
 W Iht. EN 15154-2

 W Til montering på væggen vha. en 
monteringskonsol

 W 2 sprøjtehoveder (inkl. støvhætte) leverer 
en passende mængde vand i en ensartet 
og behagelig styrke

 W Nem betjening vha. ventilhåndtag
 W Vandtilslutning: 3/8''
 W Dosering: > 12 l/min ved 2 bar
 W Slangens længde: 2,5 m
 W Sikkerhedsventil og krog til ophængning
 W Iht. EN 15154-2

 W Til montering på væggen vha. en 
monteringskonsol

 W 2 sprøjtedyser med selvregulerende 
gennemstrømningsregulator, smudsfilter 
og støvskærm

 W Aktiveres med en stor trykplade
 W Vandtilslutning: 1/2"
 W Dosering: > 12 l/min ved 2 bar
 W Iht. EN 15154-2

 W Til vægmontering
 W Kabinet, klaplåg og opsamlingsbakke af slagfast, hvidt kunststof
 W 2 sprøjtehoveder leverer en passende mængde vand i en ensartet og behagelig styrke
 W Med selvregulerende gennemløbsmåler for jævn stråle
 W Beskyttelseslåg som udløsnings- og betjeningsenhed, inkl. instruktion
 W Vandtilslutning: 1/2“
 W Dosering: > 12 l/min ved 2 bar
 W Dimensioner B x D x H (mm): 370 x 300 x 300
 W Iht. EN 15154-2

Best.-nr. 117-458-JA Best.-nr. 117-462-JABest.-nr. 117-444-JA

Best.-nr. 117-466-JA

https://www.denios.dk/products/266121
https://www.denios.dk/products/266122
https://www.denios.dk/products/117458
https://www.denios.dk/products/117462
https://www.denios.dk/products/117444
https://www.denios.dk/products/117466
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Best.-nr. 117-449-JA Best.-nr. 117-439-JA

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     

Øjenbruser G 5022

  

  

Øjenbruser G 1750

Øjenbruser G 1760

 

Øjenbrusere

 W Til vægmontering
 W 2 sprøjtedyser med selvregulerende gennemstrømningsregulator, 
smudsfilter og støvskærm

 W Aktiveres med en stor trykplade

 W Vandtilslutning: 1/2"
 W Dosering: > 12 l/min ved 2 bar
 W Med vask af rustfrit stål (G 1750) eller kunststof (G 1750-P)
 W Iht. EN 15154-2

 W Med standrør og fodplade til fastgøring på gulvet
 W 2 sprøjtedyser med selvregulerende gennemstrømningsregulator, smudsfilter og støvskærm
 W Aktiveres med en stor trykplade
 W Vandtilslutning: 1/2"
 W Dosering: > 12 l/min ved 2 bar
 W Med vask af rustfrit stål (G 1760) eller kunststof (G 1760-P)
 W Iht. EN 15154-2

 W 2 forkromede sprøjtedyser 
med selvregulerende 
gennemstrømningsregulator, smudsfilter 
og støvskærm

 W Til bordmontage
 W Nem betjening vha. ventilhåndtag
 W Udtrækkelig plastslange (2400 mm lang)
 W Vandtilslutning: 3/8"
 W Dosering: > 12 l/min ved 2 bar
 W Iht. EN 15154-2

Best.-nr. 117-447-JA Best.-nr. 117-448-JA Best.-nr. 117-440-JA

https://www.denios.dk/products/117449
https://www.denios.dk/products/117439
https://www.denios.dk/products/117447
https://www.denios.dk/products/117448
https://www.denios.dk/products/117440
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Kropsbrusere G 1643 og G 1691 Kropsbrusere G 1635 og G 1692

Kropsbruser G 1692 af 
rustfrit stål

Kropsbruser G 1635, af 
galvaniseret stål

 Aktuelle priser på www.denios.dk     

Kropsbruser G 1691 af 
rustfrit stål

Kropsbruser G 1643, af 
galvaniseret stål

 W Til loftsmontage
 W Nem betjening vha. håndtag af rustfrit stål
 W Vandtilslutning: 1'' kobling (NPT indvendigt gevind)
 W Dosering: > 60 l/min. ved 2 bar
 W Brusehoved af kunststof
 W Fås galvaniseret (G 1635) eller i rustfrit stål (G 1692)
 W Iht. EN 15154-1

 W Til vægmontering
 W Nem betjening vha. håndtag af rustfrit stål
 W Vandtilslutning: 1'' kobling (NPT indvendigt gevind)
 W Dosering: > 60 l/min. ved 2 bar
 W Brusehoved af kunststof
 W Fås galvaniseret (G 1643) eller i rustfrit stål (G 1691)
 W Iht. EN 15154-1

Bestell-Nr. 117-415-JA

Best.-nr. 117-454-JA

Best.-nr. 117-437-JA

Best.-nr. 117-455-JA

https://www.denios.dk/products/117415
https://www.denios.dk/products/117454
https://www.denios.dk/products/117437
https://www.denios.dk/products/117455


Type BR 832 085 BR 832 095 BR 837 085 BR 837 095

Materiale Rustfrit stål Rustfrit stål Rustfrit stål Rustfrit stål
Farve grøn – grøn –
Overflade pulverlakeret poleret pulverlakeret poleret
Vandmængde øjenbruser (>) [l/min] 14 14 16 16
Vandtilslutning 1 1/4“ 1 1/4“ 1 1/4“ 1 1/4“
Variant uden opsamlingskar uden opsamlingskar med opsamlingskar med opsamlingskar
Montage gulvmontage gulvmontage gulvmontage gulvmontage
Vandmængde kropsbruser (>) [l/min]: 75

uden DVGW-certificering

Best.-nr. 250-083-JA 250-084-JA 250-085-JA 250-086-JA

Øjen- og kropsbrusere
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Nødbruser med øjenbruser og 
skål, af rustfrit stål, fås i grøn eller 
pulverlakeret og poleret

Nødbruser med øjenbruser, 
af rustfrit stål, fås i grøn eller 
pulverlakeret og poleret

4

Kropsbrusere med øjenbruser

Vedligeholdelsesfri 
kuglehane af rustfrit 
stål

Vedligeholdelsesfri 
kuglehane af rustfrit 
stål

Højtydende brusehoved af 
kunststof for standardiseret stråle

Øjenbruser med skål og 
låg der beskytter mod 
tilsmudsning

Rustfrit stål, 
kemikaliebestandig 
pulverlakeret i grøn

Højtydende brusehoved af 
rustfrit stål for standardiseret 
stråle

Øjenbruser med låg der 
beskytter mod tilsmudsning

Rustfrit stål, poleret

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     

 W Højtydende brusehoved med standardiseret stråle
 W Integreret mængderegulator for jævn stråle uafhængig af vandtrykket
 W Vedligeholdelsesfri kuglehane af rustfrit stål
 W Kropsbruseren aktiveres ved hjælp af en trækstang
 W Øjenbruser med låg der beskytter 
mod tilsmudsning

 W Nem betjening af øjenbruseren vha. 
en trykplade

 W Til gulvmontage, inkl. fod
 W Iht. EN 15154-1+2

https://www.denios.dk/products/250083
https://www.denios.dk/products/250084
https://www.denios.dk/products/250085
https://www.denios.dk/products/250086
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Øjen- og kropsbrusere

Kropsbrusere med øjenbruser

Type G 1931 Type G 1902-P Type G 1902
 W Galvaniseret stålrør
 W Øjenbruser uden vask

 W Galvaniseret stålrør
 W Øjenbruser med kunststof-
vask

 W Galvaniseret stålrør
 W Øjenbruser medvask af 
rustfrit stål

Type G 1991 af 
rustfrit stål

 W Stålrør af rustfrit stål, 
optimal beskyttelse mod 
korrosion

 W Øjenbruser med vask af 
rustfrit stål

Fodpedal til betjening af øjenbrusere G 1931, G 1902, 
G 1902-P

Fodpedal af rustfrit stål til betjening af øjenbruser 
G 1991

Perlatorerne i kunststof-brusehovedet 
sørger for at der dannes hvirvler i vandet. 
På den måde sikres en grundig rengøring.

Skitsen her gælder for nødbruserne af 
typerne G 1931, G 1902-P, G 1902, G 1991.

 Aktuelle priser på www.denios.dk     

 W Til hurtig førstehjælp i forbindelse med ulykker for at undgå 
kontamination af kroppen og øjnene

 W Nem betjening af kropsbruseren vha. håndtag af rustfrit stål
 W Perlatorerne i brusehovedet af kunststof sørger for at der dannes hvirvler 
i vandet

 W Dosering kropsbruser: > 60 l/min. ved 2 bar strømningstryk, 
vandtilslutning 1 1/4"

 W Øjenbruser med 2 sprøjtehoveder, med selvregulerende 
gennemstrømningsregulator, smudsfilter og støvhætter

 W Nem betjening af øjenbruseren vha. en trykplade
 W Dosering øjenbruser: > 12 l/min. ved 2 bar strømningstryk
 W Til gulvmontage, inkl. bundplade
 W Iht. EN 15154-1+2

Best.-nr. 216-988-JA Best.-nr. 216-989-JA

Best.-nr. 117-467-JA Best.-nr. 117-426-JA Best.-nr. 117-412-JA Best.-nr. 117-468-JA

https://www.denios.dk/products/216988
https://www.denios.dk/products/216989
https://www.denios.dk/products/117467
https://www.denios.dk/products/117426
https://www.denios.dk/products/117412
https://www.denios.dk/products/117468


Kropsbrusere med øjenbruser MD 250/50 
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 W Fritstående, opvarmet og isoleret kropsbruser med øjenbruser til 
udendørs opstilling

 W Galvaniseret stålrør, isoleret
 W Indkapslet i hvid kunststof med hvide og grønne sikkerhedsstriber
 W Ex-sikret Ex II 2G Ex h IIC T6 Gb 
Ex-sikret Ex II 2D Ex h IIIC T85 C Db

 W Vandmængde kropsbruser > 80 l/min. ved 2 bar strømningstryk, 
vandtilslutning 1 1/4"

 W Vandmængde øjenbruser > 12 l/min ved 2 bar strømningstryk
 W Øjenbruser med 2 sprøjtehoveder, med selvregulerende 
gennemstrømningsregulator og støvhætter

 W Nem aktivering af kropsbruseren vha. en trækstang
 W Beskyttelseslåg til aktivering af øjenbruseren
 W Opvarmning vha. et selvregulerende varmekabel, tilslutning 230 V, 
50 Hz

 W Iht. EN 15154-1 + 2

Øjen- og kropsbrusere

Fodpedal til åbning og udløsning af 
øjenbruseren

Opvarmet underjordisk rør som frostsikker vandtilførsel 
til øjen- og kropsbrusere MD/MB 250/50, Ex-sikret

Ex-sikret, med DVGW-certifikat

FROSTSIKKER

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     

Best.-nr. 266-129-JA

Best.-nr. 266-130-JA

Best.-nr. 266-128-JA

Øjen- og kropsbruser MB 250/50, 
Best.-nr. 266-125-JA

 W Frostsikker til -30 °C

Øjen- og kropsbruser MD 250/50 
med DVGW-certifikat, 
Best.-nr. 266-124-JA

Øjen- og kropsbruser MD 250/50, 
Best.-nr. 266-123-JA

 W Frostsikker til -15 °C

Øjen- og kropsbruser MB 250/50 
med DVGW-certifikat, 
Best.-nr. 266-126-JA

https://www.denios.dk/products/266129
https://www.denios.dk/products/266130
https://www.denios.dk/products/266128
https://www.denios.dk/products/266125
https://www.denios.dk/products/266124
https://www.denios.dk/products/266123
https://www.denios.dk/products/266126
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Type GFTS 350 GFTS 800 GFTS 1200 GFTS 1350

Tankens volumen [l] 350 800 1200 1350
Mindste skyllevarighed [min] 9 20 30 30
Vandets volumenstrøm [l/min] 40 40 40 40
Udvendig mål B x D x H [mm] 1140 x 940 x 3190 1430 x 1310 x 3330 1430 x 1310 x 3545 1430 x 1310 x 3545

Ud over betydelige besparelser ifm. planlægning, 
installation og vedligeholdelse har nødbruseren med 
tank en række yderligere fordele.

Øjenbruseren (tilbehør) svarer til EN 15154-2 og 
leveres som standard monteret i højre side. På 
denne måde begrænser den ikke pladsen under 
kropsbruseren.

Ved at supplere med serviceydelser og kurser fra 
DENIOS kan kunderne få en sikker all-round pakke.

Takket være deres konstruktion af høj kvalitet og intuitive betjening er nødbrusere med tank GFTS fra DENIOS yderst brugervenlige. Den 
særlige konstruktion gør det muligt at bruge nødbruseren uden en fast installeret vandforsyning, og derfor er opstillingsmulighederne 
næsten ubegrænsede.

Nødbruser med tank GFTS

 W Nødbruser af rustfrit stål med tank
 W Beskytter medarbejderne i tilfælde af skader, forbrændinger, 
kontaminering m.m.

 W Kan bruges med eller uden vandforsyning på stedet.
 W Til opstilling og installation i nærheden af farlige arbejdsområder, 
indendørs eller udendørs, i Ex-zone 1 eller 2

 W Nødbruseren tændes vha. trykstang eller fodpedal
 W Forskellige tankstørrelser

 W Brusehovedet opfylder kravene iht. EN 15154-5
 W Konstruktionen af rustfrit stål byder på høj vejrbestandighed og letter 
vedligeholdelsen og rengøringen.

 W Klar til at blive tilsluttet strømforsyningen
 W Ved at tilsætte et konserveringsmiddel konserveres vandet i tanken i op 
til seks måneder.

 W Væskestandsindikator, side- og bagvæg, visning af vandtemperatur, 
positionslys m.m. fås som tilbehør.

 W Ventiler af rustfrit stål 316 (indstrømning messing).
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Best.-nr. 274-937-JA

på forespørgsel

https://www.denios.dk/products/274937
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Driftssikker og afprøvet

Nødbrusere med tank er kropsbrusere, som er udstyrtet med en vandtank. De kan bruges på mange områder og tilbyder maksimal driftssikkerhed. 
Nødbruseren med tank GFTS fra DENIOS er designet til at være yderst brugervenlig.

 

1. Nødbruseren med tank GFTS er egnet til udendørs opstilling og 
uafhængig af vandforsyningen.

Nødbruseren med tank kræver ingen vandtilslutning takket være 
vandtanken. Og så kan den sågar bruges, når strømforsyningen er afbrudt. 
Så det er næsten udelukket, at den svigter. Dermed sørger nødbruseren 
med tank for en maksimal sikkerhed.

2. Den leverer tempereret vand ved kølige omgivelsestemperaturer.

Nødbruserens vandtemperatur på 15 til 37 °C, som anbefales i DIN EN og 
kræves af ANSI, er essentiel for industrielle anvendelser. Termostatisk 
styrede immersionsvarmere sikrer en passende vandtemperatur i 
nødbrusere med vandtank GFTS og øger dermed brugervenligheden. Den 
opvarmede version forhindrer hypotermi (underafkøling) af kroppen, og at 
vandet i tanken fryser.

3. Nødbruseren med tank GFTS er fremstillet af rustfrit stål

Dermed er den nem at holde ren, har et værdifuldt udseende og er 
det bedste valg ud fra et hygiejnisk synspunkt. Både i uoverskuelige 
industriområder og i ulykkerelaterede stress/panik-situationer øger den 
robuste konstruktion opfattelsen og modstår selv grove stød. Nødbruserens 
ramme udgør en barriere, så bruseområdet generelt holdes frit.

4. Suppleret med mange udstyrsmuligheder samt service opfylder 
nødbruseren med tank GFTS alle lovmæssige og kundespecifikke 
krav.

GFTS nødbrusere med tank er allerede blevet afprøvet med succes inden for hele den kemiske industri, logistik, affaldsbortskaffelse og i offshore-sektoren.
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Type brandslukker Brandslukker brandslukker

Materiale Folie Kunststof Aluminium
B x H [mm] 150 x 150 200 x 200 150 x 150 200 x 200 150 x 150 200 x 200
Selvlysende ja
Stk. pr. pakke 10 stk.
Best.-nr. 219-108-JA 219-142-JA 285-047-JA 285-048-JA 219-115-JA 219-143-JA

Brandskilte

 

 

Type Brandalarm

Materiale Aluminium Kunststof
B x H [mm] 150 x 150 200 x 200 150 x 150 200 x 200
Selvlysende ja
Stk. pr. pakke 5 stk.
Best.-nr. 219-130-JA 219-131-JA 285-066-JA 285-067-JA

Brandskilte som vinkelskilte

 

 

Type Stige

Materiale Aluminium Kunststof
B x H [mm] 150 x 150 200 x 200 150 x 150 200 x 200
Selvlysende ja
Stk. pr. pakke 5 stk.
Best.-nr. 290-237-JA 290-238-JA 290-239-JA 290-240-JA

Brandskilte som faneskilte

 

I vores sortiment finder du et stort udvalg af brandskilte iht. ISO 7010 / ISO 3864.

I vores sortiment finder du et stort udvalg af brandskilte udformet som vinkelskilte, der 
rager ud i lokalet og derfor er mere synlige.

I vores sortiment finder du et stort udvalg af brandskilte udformet som faneskilte, som 
rager ud i lokalet og derfor er mere synlige.

 W Brandskilte henviser til installationer eller udstyr, der er vigtige for brandbeskyttelsen
 W Med påtryk, lysægte og langtidsholdbar
 W Alle selvlysende skilte har en lysstyrke som ligger over kravene af den tyske standard DIN 67510.

 W Skiltet er godt synligt
 W Alle selvlysende skilte har en lysstyrke som ligger over kravene af den tyske standard DIN 67510.

 W Lysægte og langtidsholdbar
 W Alle selvlysende skilte har en lysstyrke som ligger over kravene af den tyske standard DIN 67510.

Du kan finde alle produkter fra kategorien 
brandskilte her:

www.denios.dk/kat/12910

https://www.denios.dk/products/219108
https://www.denios.dk/products/219142
https://www.denios.dk/products/285047
https://www.denios.dk/products/285048
https://www.denios.dk/products/219115
https://www.denios.dk/products/219143
https://www.denios.dk/products/219130
https://www.denios.dk/products/219131
https://www.denios.dk/products/285066
https://www.denios.dk/products/285067
https://www.denios.dk/products/290237
https://www.denios.dk/products/290238
https://www.denios.dk/products/290239
https://www.denios.dk/products/290240
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Type FS G FS Z

Variant med håndtag med cylinderlås
Udvendig mål B x D x H [mm] 300 x 220 x 710 300 x 220 x 710
Til brandslukker-udstyr 6 - 12 kg 6 - 12 kg
Best.-nr. 123-592-JA 123-595-JA

Skabe til brandslukkere
 W Optimal beskyttelse til brandslukkere, 6 - 12 kg
 W Af stål
 W Til vægmontering
 W Med klistermærke "brandslukker"
 W Til opstilling indendørs eller udendørs

  

Type BB-L BB-XL

Udvendig mål B x D x H [mm] 279 x 227 x 643 310 x 260 x 770
Til brandslukkere 6 kg 9 - 12 kg
Best.-nr. 257-074-JA 257-075-JA

  

Type FS-6/EK KWH-12

Udvendig mål B x D x H [mm] 320 x 210 x 620 360 x 220 x 800
Til brandslukker-udstyr 6 kg 12 kg
Best.-nr. 116-166-JA 116-167-JA

Brandslukker-beskyttelseshætte
 W Til vægmontering
 W Til placering af brandslukkere
 W Til opstilling indendørs eller udendørs
 W Af polyethylen (PE)
 W Hættens overdel er glaskar, stødfast, vejr- og temperaturbestandig (-20° bis +60°)
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Taverne med ildslukkere
 W Optimal beskyttelse til brandslukkere, 6 - 12 
kg

 W Til vægmontage og montering på lastbil
 W Let og robust, slagfast
 W Kabinetter, hængsler og lukninger af plast 
(PP)

 W Beskyttet mod stænk vha. gummitætning 
hele vejen rundt

 W 2 låse på siden for at forhindre utilsigtet 
åbning af kassen

 W Inkl. spændelås til sikker fastgørelse af 
brandslukkeren

Du kan finde alle produkter fra kategorien 
brandslukkere og slukningsgranulat her:

www.denios.dk/kat/12782

https://www.denios.dk/products/123592
https://www.denios.dk/products/123595
https://www.denios.dk/products/257074
https://www.denios.dk/products/257075
https://www.denios.dk/products/116166
https://www.denios.dk/products/116167


 W Forhindrer tidlig træthed
 W Med glidefast strukturoverflade
 W Isolerer mod kulde, vibration og larm

www.denios.dk/shop

Måtte mod træthed i benene

Type* S 6.K S 9.K S 12.K

Bredde udvendig [mm] 600 910 1220
Længde efter eget valg** ja ja ja
Materialetykkelse [mm] 10 10 10
Materiale PVC PVC PVC
grå

Best.-nr. riller som profil 195-125-JA 137-054-JA 195-127-JA
Best.-nr. struktureret overflade 195-128-JA 137-055-JA 195-129-JA
gul / sort

Best.-nr. struktureret overflade 195-130-JA 137-053-JA 195-131-JA

*kan leveres efter dit ønske inden for 5 cm, pris pr. meter
**efter ønske kan den udfærdiges individuelt op til 18,3 m's længde

Måtte mod træthed i benene

Type S 9.15 S 9.R

Version måtte rulle
Udvendig mål B x D [mm] 910 x 1500 910 x 18300
Materialetykkelse [mm] 10 10
Materiale PVC PVC
grå

Best.-nr. riller som profil 123-393-JA 137-049-JA
Best.-nr. struktureret overflade 123-404-JA 137-052-JA
gul / sort

Best.-nr. struktureret overflade 123-408-JA 137-056-JA

Symbolforklaring
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Måtter mod træthed i benene

Sikkerhed og komfort i tørre arbejdsområder

 W Egnet til let belastning
 W Vinylskumskonstruktion som overflade, 
for at stå og gå komfortabelt

 W Til tørre områder
 W Glidefast overflade
 W Skrå kanter på alle sider
 W Miljøvenlig produktion
 W Silikonefri og fri af tungmetaller

Vælg mellem vores 3 forskellige arbejdspladsmåtter mod træthed i benene

Vinylskum med riller som profil Vinylskum med knopper som profil, sort med gul 
sikkerhedskant

Vinylskum med knopper som profil

 Aktuelle priser på www.denios.dk     

Mod træthed Skridsikker

DræningESD

Brandbeskyttelse Svejsearbejde

Indendørs områderUdendørs områder

Kørestolsvenlig

Let belastning Mellemstor 
belastning Høj belastning

Oliebestandig

https://www.denios.dk/products/195125
https://www.denios.dk/products/137054
https://www.denios.dk/products/195127
https://www.denios.dk/products/195128
https://www.denios.dk/products/137055
https://www.denios.dk/products/195129
https://www.denios.dk/products/195130
https://www.denios.dk/products/137053
https://www.denios.dk/products/195131
https://www.denios.dk/products/123393
https://www.denios.dk/products/137049
https://www.denios.dk/products/123404
https://www.denios.dk/products/137052
https://www.denios.dk/products/123408
https://www.denios.dk/products/137056


 W Høj komfort vha. indkapslede luftbobler
 W Aflaster fødder, led og rygsøjle, forbedrer blodcirkulationen
 W Beskytter mod kulde

 W Meget høj og ledskånende komfort vha. specielt mikrocellulært 
vinylskum

Belægninger mod træthed i benene

Type DS 9.15 DS 9.R

Version måtte rulle
Udvendig mål B x D [mm] 910 x 1500 910 x 18300
Materialetykkelse [mm] 13 13
Materiale PVC PVC
Vægt [kg] 6 64
Best.-nr. 123-414-JA 137-057-JA

Måtte mod træthed i benene

Type* DS 6.K DS 9.K DS 12.K

Bredde udvendig [mm] 600 910 1220
Længde efter eget valg** ja ja ja
Materialetykkelse [mm] 13 13 13
Materiale PVC PVC PVC
Vægt [kg/m] 2,3 3,5 4,7
Best.-nr. 179-375-JA 137-058-JA 179-376-JA

*kan leveres efter dit ønske inden for 5 cm, pris pr. meter
**efter ønske kan den udfærdiges individuelt op til 18,3 m's længde

Måtte mod træthed i benene

Type BS 6.9 BS 9.15

Version måtte måtte
Udvendig mål B x D [mm] 600 x 910 910 x 1500
Materialetykkelse [mm] 13 13
Materiale PVC PVC
Vægt [kg] 2,1 5,3
Best.-nr. grå 247-760-JA 247-761-JA
Best.-nr. gul / sort 247-765-JA 247-766-JA

Måtte mod træthed i benene

Type* BS 6.K BS 9.K BS 12.K

Bredde [mm] 600 910 1220
Længde efter eget valg** ja ja ja
Materialetykkelse [mm] 13 13 13
Materiale PVC PVC PVC
Vægt [kg/m] 2,3 3,5 4,7
Best.-nr. grå 247-762-JA 247-763-JA 247-764-JA
Best.-nr. gul / sort 247-767-JA 247-768-JA 247-769-JA

*kan leveres efter dit ønske inden for 5 cm, pris pr. meter
**efter ønske kan den udfærdiges individuelt op til 18,3 m's længde
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TOP-SELLER

Måtter mod træthed i benene

Til tørre områder

Komfortfavorit med knopper som profil

 W Til mellemstor belastning
 W Slidstærk overflade øger levetiden med 50% 
sammenlignet med gængse arbejdspladsmåtter

 W Til tørre områder
 W 4 skrå kanter med snublefri adgang
 W Modstår høj belastning og er skridsikker
 W Skridsikker overflade
 W Brandklasse 2 iht. NFPA sikkerhedscode 101

 W Til tørre arbejdsområder, f.eks. i kommisioneringen
 W Til mellemstor belastning
 W Slidstærk overflade øger levetiden med 50% sammenlignet med 
gængse microcellulære vinylbelægninger

 W Skridsikker overflade med knopper mindsker træthed i benene og 
sørger for sikkerhed

 W Glidefast overflade R10
 W Brandklasse 2 iht. NFPA sikkerhedscode 101
 W Skrå kanter på alle fire sider beskytter mod snubleulykker

Industrielt dråbemønster design

Overfladen med knopper er 
behagelig at stå på

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     
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https://www.denios.dk/products/123414
https://www.denios.dk/products/137057
https://www.denios.dk/products/179375
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www.denios.dk/shop

Eksempel på anvendelse som 
værktøjsunderlag

Eksempel på anvendelse som 
gulvbelægning

Type SB 6.9 SB 9.12 SB 9.15

Materiale Gummi Gummi Gummi
Udvendig mål B x D [mm] 600 x 900 900 x 1200 900 x 1500
Materialetykkelse [mm] 13 13 13
Vægt [kg] 6 12 16
Best.-nr. 247-747-JA 247-748-JA 247-749-JA

Type SB 6.9 SB 9.12 SB 9.15

Materiale Nitrilgummi Nitrilgummi Nitrilgummi
Udvendig mål B x D [mm] 600 x 900 900 x 1200 900 x 1500
Materialetykkelse [mm] 13 13 13
Vægt [kg] 6 11 16
Best.-nr. 247-750-JA 247-751-JA 247-752-JA

Variant Fine riller Grove riller Fint mønster Grovt mønster

Udvendig mål B x D [mm] 1000 x 10000 1200 x 10000 1400 x 10000 910 x 22800
Materialetykkelse [mm] 3 6 3 4
Materiale Gummi Gummi Nitrilgummi PVC
Vægt [kg] 33 86 52 91
Best.-nr. sort 165-090-JA 165-096-JA 165-098-JA 179-377-JA
Best.-nr. grå 165-093-JA – – 179-378-JA

Måtter og belægninger mod træthed i benene

 W Reducerer risikoen for ulykker og øger sikkerheden

Universel skridsikker gulvbelægning

 W Egnet til alle industrielle omgivelser og områder, hvor risikoen for 
at glide skal reduceres

 W Belægning med fremragende slitage- og rivemodstand
 W Også egnet til lastbiler eller værktøjsvogne
 W Resistent mod talrige syrer og kemikalier

 W Til mellemstor belastning
 W Af enten naturgummi til almindelig anvendelse eller af nitrilgummi til arbejdsområder 
med fedt- og oliekontakt

Arbejdspladsmåtter mod træthed i benene til tørre eller olierede områder

 W Høj komfort
 W Overflade med knopper beskytter mod træthed i benene
 W Måtten suger sig fast på gulvet og er dermed sikret mod at skride
 W Glidefast overflade R9
 W 4 skrå kanter med snublefri adgang

Den skridsikre overflade 
med knopper er behagelig at 
gå og stå på

oliebestandig oliebestandig
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https://www.denios.dk/products/247747
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TOP-SELLER

Måtte mod træthed i benene

Type* CT 9 K CT 15 K CT 100 K CT 15.K

Bredde [mm] 600 910 1220 1520
Længde efter eget valg** ja ja ja ja
Materialetykkelse [mm] 14 14 14 14
Materiale PVC PVC PVC PVC
Vægt [kg/m] 4 5 7 9
Best.-nr. 162-210-JA 162-211-JA 162-212-JA 247-759-JA

*kan leveres efter dit ønske inden for 5 cm, pris pr. meter
**efter ønske kan den udfærdiges individuelt op til 22,8 m‘s længde

Måtte mod træthed i benene

Type ST 6.9 ST 9.15

Version måtte måtte
Udvendig mål B x D [mm] 600 x 910 910 x 1500
Materialetykkelse [mm] 19 19
Materiale PVC PVC
Vægt [kg] 4 10
Best.-nr. 247-753-JA 247-754-JA

Måtte mod træthed i benene

Type CT 6.9 CT 9.15

Version måtte måtte
Udvendig mål B x D [mm] 600 x 910 910 x 1520
Materialetykkelse [mm] 14 14
Materiale PVC PVC
Vægt [kg] 4 8
Best.-nr. 123-372-JA 123-373-JA

Måtte mod træthed i benene

Type* ST 6.K ST 9.K ST 12.K ST 15.K

Bredde [mm] 600 910 1220 1520
Længde efter eget valg** ja ja ja ja
Materialetykkelse [mm] 19 19 19 19
Materiale PVC PVC PVC PVC
Vægt [kg/m] 5 6 8 10
Best.-nr. 247-755-JA 247-756-JA 247-757-JA 247-758-JA

*kan leveres efter dit ønske inden for 5 cm, pris pr. meter
**efter ønske kan den udfærdiges individuelt op til 21,9 m‘s længde

Måtter mod træthed i benene

Industrimåtte til høj komfort

Den industrielle bestseller

 W Til høj belastning
 W Anti-skrid coating
 W Optimal skridsikring, testet iht. DIN 51130, R10
 W Flammehæmmende, brandklasse B1 ifølge DIN 4102
 W Resistent mod mange kemikalier
 W Meget holdbar, lamineret overflade på et dampet lag 
skumvinyl

 W Vibrationsdæmpende
 W Den skridsikre underside RedStop™ forhindrer måtten 
i at skride

 W Skrå kanter på alle sider

 W Meget slidstærk, holdbar og komfortabel
 W Til tørre områder
 W Til høj belastning
 W Kombination af meget slidestærk PVC-overflade og modstandsdygtig mikrocellulær vinyl; 
behagelig at stå på

 W Anti-skrid overflade med knopper
 W Glidefast overflade R9
 W Flammehæmmende, brandbeskyttelsesklasse Cfl-S2, testet 
iht. EN 13501

 W Resistent mod mange kemikalier
 W Den skridsikre underside RedStop™ forhindrer måtten i at 
skride

 W 4 skrå kanter med snublefri adgang

 W Til tørre områder
 W Skridsikker overflade forhindrer træthed i benene

Skrå kanter på alle sider, gul sikkerhedskant og 
RedStop™  anti-skrid-belægning på undersiden

Gul sikkerhedskant, skrå kanter 
hele vejen rundt og skridsikker 
RedStop™ underside

Bestilling og service 76 24 40 80
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https://www.denios.dk/products/162211
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 W Til høj belastning

www.denios.dk/shop

Måtter med lukket overflade, kantlister fås som 
tilbehør

Store overflader kan dækkes 
med disse arbejdspladsmåtter 
vha. kantlister

Type CS 9.9

Materiale Gummi
Anvendelsesområde til almindelig brug
Udvendig mål B x D [mm] 910 x 910
Materialetykkelse [mm] 19
Vægt [kg] 13
Best.-nr. 123-376-JA

Type CS 9.9

Materiale Nitrilgummi
Anvendelsesområde oliebestandig, svært antændelig
Udvendig mål B x D [mm] 910 x 910
Materialetykkelse [mm] 19
Vægt [kg] 13
Best.-nr. 162-184-JA

Tilbehør Kantliste

Farve gul sort
Best.-nr. glat 162-186-JA 162-189-JA
Best.-nr. med forbindelsesknopper 162-185-JA 162-187-JA
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Måtter mod træthed i benene

Gulvbelægning - på en nem måde!

Kantlister med
forbindelsesknopper

Glat kantliste

 W Af enten naturgummi til almindelig brug eller af oliebestandig, flammehæmmende nitrilgummi, egnet til f.eks. 
svejsearbejde

 W Fleksibelt fastgørelsessystem til individuel 
tilpasning

 W Langtidsholdbar
 W Lukket og skridsikker overflade til at stå 
sikkert og aflaste benene, mod træthed i 
benene

 W Resistent mod talrige kemikalier (ved 
temperaturer op til 60° C)

 W Silikonefri, altså bl.a. egnet til brug i 
lakeringsværksteder

 W 2-sidet med formonterede 
forbindelseskanter, kan udvides vha. 
yderligere måtter og forbindelseskanter

 W Glidefast R9, testet iht. DIN 51130

 Aktuelle priser på www.denios.dk     
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 W Stå og gå ergonomisk
 W Til tørre områder, f.eks. områder med produktion eller forsendelse

TOP-SELLERMåtter mod træthed i benene Skywalker

 W Til mellemstor belastning
 W Bløde polyurethan-måtter med jævn cellestruktur
 W Temperaturbestandighed: -40° C op til +80° C
 W Fire skrå kanter for snublefri adgang

Bestil også

Skywalker 2, tykkelse 13 mm. Den flade struktur af 
knopper giver stor bevægelsesfrihed og er glidefast. Til 
arbejdspladser, hvor medarbejderen tit står eller drejer 
sig på ét sted.

Skywalker 1, tykkelse 14 mm. Designet med 
knopper giver en maksimal impuls til musklerne, 
herigennem sikres et optimalt blodomløb.

Type SO 9.15 SR 6.10 SR 9.16

Variant Uden markering Markering på 3 
sider

Markering på 3 
sider

Udvendig mål B x D [mm] 900 x 1500 660 x 1020 970 x 1630
Materialetykkelse [mm] 20 20 20
Materiale Nitrilgummi Nitrilgummi Nitrilgummi
Farve sort sort sort
Vægt [kg] 20,3 10,4 24,7
Best.-nr. 247-736-JA 247-734-JA 247-735-JA

Type Skywalker 1, lille Skywalker 1, mellemstor Skywalker 1, stor Skywalker 2, lille Skywalker 2, mellemstor Skywalker 2, stor

Udvendig mål B x D [mm] 650 x 950 950 x 1250 950 x 1850 650 x 900 900 x 1250 900 x 1850
Materialetykkelse [mm] 14 14 14 13 13 13
Materiale PU-skum PU-skum PU-skum PU-skum PU-skum PU-skum
Vægt [kg] 3 6 9 3 6 8
Best.-nr. 165-078-JA 165-081-JA 165-084-JA 165-085-JA 165-086-JA 165-087-JA
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Måtter mod træthed i benene

 W Bestandig mod mange industrielle olier
 W Den slidstærke overflade sørger for sikkerheden, mens olien udledes

Måtter til tørre eller olierede områder

 W Ideel til skiftehold
 W Til høj belastning
 W Fremstillet af 100% nitrilgummi
 W Til tørre eller olierede industriområder
 W Fremragende beskyttelse mod træthed i benene ved arbejde, hvor man står 
op hele dagen

 W Glidefast overflade R10
 W Skrå sikkerhedskanter på 3 sider i orange, supplerende kanter fås som 
tilbehør

Forbindelseselement, 
Best.-nr. 162-178-JA

Skrå sikkerhedskant, 152 cm lang, 
Best.-nr. 162-180-JA

Skrå sikkerhedskant, 90 cm lang, 
Best.-nr. 162-179-JA

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     
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Type ST 9.15 ST 9.30 ST 9.60

Materiale Nitrilgummiblanding Nitrilgummiblanding Nitrilgummiblanding
Udvendig mål B x D [mm] 900 x 1520 900 x 2970 900 x 5940
Materialetykkelse [mm] 13 13 13
Farve rød rød rød
Vægt [kg] 11 22 44
Best.-nr. 123-363-JA 162-168-JA 162-171-JA

Type ST 9.15 ST 9.30 ST 9.60

Materiale Naturgummiblanding Naturgummiblanding Naturgummiblanding
Udvendig mål B x D [mm] 900 x 1520 900 x 2970 900 x 5940
Materialetykkelse [mm] 13 13 13
Farve sort sort sort
Vægt [kg] 11 22 44
Best.-nr. 123-362-JA 162-166-JA 162-170-JA
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Måtter mod træthed i benene

Til almindelig brug anvendes de sorte måtter (naturgummiblanding)
De røde måtter (nitrilgummiblanding) anvendes ved kontakt med olie og fedtstoffer

Ergonomiske sikkerhedsmåtter til fugtige områder

 W Til mellemstor belastning
 W Elastisk gummi sikrer høj komfort og reducerer riskoen for træthed
 W Overfladen forbliver tør, ren og glidefast, da væske og affald kan løbe af vha. store drænage-huller og forhøjede knopper på bagsiden
 W 4 skrå kanter sørger for sikkerhed og let transport hen over måtten
 W Skridsikker overflade
 W Der anbefales rengøring med vand og sæbe

 Aktuelle priser på www.denios.dk     
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 W Fleksibelt fastgørelsessystem til brug af flere arbejdspladsmåtter

Arealløsninger til våde, tørre eller olierede områder

 W Til høj belastning
 W Meget effektiv mod træthed i benene vha. den fleksible konstruktion på undersiden
 W Til våde, tørre eller olierede områder
 W Det praktiske kliksystem sørger for en fast permanent forbindelse (klæbemiddel ikke nødvendigt)
 W Væsker og smuds kan løbe ud gennem dræningssystemet
 W Resistent overfor syntestiske/hydraliske olier
 W Brandklasse Cfl-S2 i henhold til EN ISO 13501 og klasse 1
 W Anti-skrid-overflade med dråbemønster til høj trædesikkerhed
 W Glidefast overflade R10
 W Gule, skrå sikkerhedskanter og -hjørner

Bestil også

Type gulvflise DF sikkerhedskant DF sikkerhedskant DF sikkerhedshjørne DF

Variant – hanstik hunstik –
Materiale PVC PVC PVC PVC
Udvendig mål B x D [mm] 305 x 305 152 x 305 152 x 305 152 x 152
Materialetykkelse [mm] 25 25 25 25
Farve sort gul gul gul
Vægt [kg] 0,9 0,4 0,4 0,2
Best.-nr. 179-383-JA 179-384-JA 179-385-JA 179-386-JA

Type SO 9.15 SR 6.10 SR 9.16 SR 9.30

Variant Uden markering Markering på 3 sider Markering på 3 sider Markering på 3 sider
Materiale Nitrilgummi Nitrilgummi Nitrilgummi Nitrilgummi
Udvendig mål B x D [mm] 900 x 1520 660 x 1020 970 x 1630 970 x 3150
Materialetykkelse [mm] 22 22 22 22
Farve sort sort sort sort
Vægt [kg] 16 9 21 38
Best.-nr. 162-173-JA 162-174-JA 162-175-JA 162-176-JA
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Måtter mod træthed i benene

 W Bestandig mod olie og fedtstoffer
 W Høj komfort og fleksibilitet

Måtter til våde, tørre eller olierede områder

 W Til høj belastning
 W Robuste måtter af 100 % nitrilgummi, ideelle til industrielle områder
 W Fremragende beskyttelse mod træthed i benene ved arbejde, hvor man står op hele dagen
 W Til våde, tørre eller olierede områder
 W Fremragende dræning og ventilation sikrer en tør, ren arbejdsplads
 W Yderligere sikkerhedsmarkeringer kan sættes på efter ønske
 W Glidefast overflade

Forbindelseselement, 
Best.-nr. 162-178-JA

Skrå sikkerhedskant, 152 cm lang, 
Best.-nr. 162-180-JA
Skrå sikkerhedskant, 90 cm lang, 
Best.-nr. 162-179-JA

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     

Fås med passende kanter som mindsker risikoen for 
at falde og gør det let at betræde måtterne.

Symbolforklaring se side

452

https://www.denios.dk/products/179383
https://www.denios.dk/products/179384
https://www.denios.dk/products/179385
https://www.denios.dk/products/179386
https://www.denios.dk/products/162173
https://www.denios.dk/products/162174
https://www.denios.dk/products/162175
https://www.denios.dk/products/162176
https://www.denios.dk/products/162178
https://www.denios.dk/products/162180
https://www.denios.dk/products/162179
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Type SE 6.9 SE 9.12 SE 9.15

Udvendig mål B x D [mm] 600 x 900 900 x 1200 900 x 1500
Materialetykkelse [mm] 13 13 13
Materiale Gummi Gummi Gummi
Vægt [kg] 6 12 16
Best.-nr. 247-773-JA 247-774-JA 247-775-JA
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ESD måtter

ESD måtter

 W Til mellemstor belastning på stående arbejdspladser
 W Overflade med knopper beskytter mod træthed i benene
 W Måtten suger sig fast på gulvet og er dermed sikret mod at skride
 W Til tørre områder
 W Iht. IEC 61340-4-1 (kategori DIF), målt modstand Rg 10⁶ - 10⁹ Ohm, Rp 10⁶ - 10⁹ Ohm
 W Elektrostatisk opladning (gå-test) opfylder ISO6356 og EN1815
 W Glidefast overflade R9
 W Skrå kanter på alle fire sider for at forhindre snubleulykker

 W Af elektrisk ledende naturgummi
 W Høj komfort

Elektrisk ledende måtte mod træthed i benene, 
beskytter mod statisk opladning, er af høj kvalitet og 
udstyret knopper for en høj komfort

 Aktuelle priser på www.denios.dk     

Du kan finde alle produkter fra kategorien 
gulvbelægning og måtter her:

www.denios.dk/kat/12784

Symbolforklaring se side

452

https://www.denios.dk/products/247773
https://www.denios.dk/products/247774
https://www.denios.dk/products/247775


Bestil også

Best.-nr. 165-109-JA

Type* Anti statisk 1 Anti statisk 2 Anti statisk 3

Version måtte måtte konfektionsvare
Bredde udvendig [mm] 910 910 910
Totallængde [mm] 1500 3000 –
Længde efter eget valg** nej nej ja
Materialetykkelse [mm] 14 14 14
Materiale PVC PVC PVC
Best.-nr. Supplerende jordledni-
nger til gulvmåtter 165-103-JA 165-104-JA 165-106-JA

Best.-nr. jordledning / tryk-
kontakt 165-543-JA 165-545-JA 165-546-JA

*anti statisk 3: kan leveres efter dit behov inden for 5 cm, pris pr. meter
**efter ønske kan den udfærdiges individuelt op til 22,8 m's længde

4
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ESD måtter

ESD måtter

Jordledning med ringtilslutning til 
jordforbindelse, 
Best.-nr. 165-114-JA

Jordledning med 10 mm 
trykkontankt, 
Best.-nr. 165-115-JA

Jordforbindelsesstik til jordledning 
med 10 mm trykkontakt, 
Best.-nr. 165-116-JA

HælebåndJordledning
 W Supplerende jordledning til antistatiske måtter (der er en jordledning på hver måtte)
 W 4,5 m langt kabel med kontakt til jordforbindelsen
 W Jordledning med ringtilslutning til jordforbindelse
 W Let at sætte på, sæt den fast på måtten ved at trykke på knappen og tilslut den til 
jordforbindelsen

 W Hælebåndet opretter den nødvendige kontakt 
mellem person og gulvmåtte gennem en gummisnor

 W Fugtigheden i skoene bliver brugt som forbindelse 
til kroppen

 W Måtte af en kombination af fast, lamineret overflade og dampet 
skumvinyl

 W Overflade med dråbemønster for høj glidefasthed og nemme 
drejningsbevægelser på måtten

 W Til mellemstor belastning i tørre områder
 W Inkl. jordledning som fastgøres med trykknap på måtten
 W Jordledning, udstyret med enten ring-tilslutning eller trykknap
 W Brandbeskyttelsesklasse Cfl-S1, testet iht. EN 13 501-1
 W Iht. IEC 61340-4-1 (kategori DIF), målt modstand Rg 10⁶ - 10⁹ Ohm, Rp 
10⁶ - 10⁹ Ohm

 W Elektrostatisk opladning (Gå-test) opfylder ISO6356 og EN1815
 W 4 skrå kanter med snublefri adgang
 W Udstyret med et skridsikkert underlag RedStop™ for at forhindre måtten 
i at skride

 W Glidefast overflade R10

 W Beskytter medarbejdere og følsomt udstyr mod statisk elektricitet
 W Høj grad af komfort og sikkerhed

Detaljebillede: jordforbindelse, 
fastgøres med trykknap på måtten

Overflade med dråbemønster 
for høj glidefasthed og nemme 
drejningsbevægelser på måtten

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     

Symbolforklaring se side

452

https://www.denios.dk/products/165109
https://www.denios.dk/products/165103
https://www.denios.dk/products/165104
https://www.denios.dk/products/165106
https://www.denios.dk/products/165543
https://www.denios.dk/products/165545
https://www.denios.dk/products/165546
https://www.denios.dk/products/165114
https://www.denios.dk/products/165115
https://www.denios.dk/products/165116
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HOLD ORDEN

Orden og renlighed er 
ensbetydende med sik-
kerhed. Ud over pro-
dukter til sikker ind-
samling af affald og 
lovligt bortskaffelse byder  
DENIOS' mærker bio.x og 
DENSORB® på specielt 
udviklede bæredygtige 
løsninger til rengøring af 
emner.

RENGØRING OG BORTSKAFFELSE

464

468
Industrirens og tekniske 
kemikalier PUXO-X 469

Rengøringsborde470

FALCON stænke- og 
sprøjtekander474

Pudse- og rengøringsklude476
Magnet-opsamlere til 
metalrester480
Væskesugere, olieudskillere 
og industristøvsugere482

Rengøringsborde bio.x

Ultralydsrensere

www.denios.dk/shop
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Lager- og destrueringstanke486

Affaldssindsamlere500
Skraldespande og 
affaldsbeholdere502

509

Affaldssække510
Affaldsbeholdere og -kurve  
til udendørs brug512

515

Sikkerheds-papirkurve

Rygekabiner
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Rengøring af emner uden opløsningsmidler

bio.x - rengøring uden opløsningsmidler på biologisk grundlag
Der bliver ofte brugt opløsningsbaserede koldrensere til rengøring af emner, maskin- eller smådele, men den metode rummer også 
betydelige risici for både mennesker og miljøet. For ved fordampning eller sprøjtning bliver opløsningsmidlerne frigivet til miljøet og 
absorberes gennem huden og luftvejene - og så udgør de også en risiko for brand og eksplosioner.
Men med DENIOS' bio.x rengøringssystem kan du helt undvære de skadelige opløsningsmidler og stadig opnå de bedste 
rengøringsresultater. bio.x systemet inkluderer bio.x rengøringsborde og bio.x rengøringsmidler til opløsningsmiddelfri rengøring af 
emner. Den skånsomme og samtidig yderst effektive rengøringseffekt giver et overbevisende resultat.

bio.x - rengøring uden opløsningsmidler på biologisk basis
Vha. meget effektive tensider og en høj koncentration af modstandsdygtige naturlige mikroorganismer er bio.x rengøringsmidler gode til at opløse 
fedtstoffer og kan bruges i meget lang tid til rengøring af emner. De skånsomme bio.x rengøringsmidler er miljøvenlige, nedbrydelige, dermatologisk 
testede og meget hudvenlige.

Sikker
Udgør ingen fare for brugerens 
sundhed. Ingen eksplosions- eller 
brandfarer. Meget hudvenlig.

Effektiv
bio.x kan bruges universelt med 
meget høj rengøringseffekt takket 
være udvalgte og gennemprøvede 
tensider.

Økonomisk
Kontinuerlig selvrensning 
muliggør lang brugstid med 
konstant høj effektivitet.

bio.x for brugerbeskyttelse og en bedre 
opløsningsmiddelbalance
bio.x giver afkald på skadelige opløsningsmidler og hjælper dig med at beskytte dine medarbejderes 
sundhed samt at forbedre din opløsningsmiddelbalance.
AT-vejledning A.1.4. om 'Rengøring og vedligeholdelse' handler om rengøring og vedligeholdelse 
på faste arbejdssteder, samt om projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af 
bygninger. Vejledningen siger bl.a.: - at der skal bruges forsvarlige rengøringsmidler og -metoder - at 
der skal være forsvarlige forhold på arbejdsstedet, når man rydder op, gør rent og vedligeholder. 
Det skal sikres, at arbejdet kan ske uden fare for dem, der udfører arbejdet, og andre beskæftigede i 
virksomheden.
 

Tilfredshedsgaranti - køb uden risiko!
Hvis du ikke er tilfreds med bio.x rengøringsbordet, tager vi den tilbage og refunderer købsprisen. 
Det er nemt*: 
- Kontakt vores kundeservice og fortryd købet inden for 30 dage efter modtagelse af varen. 
- Send varen retur inden for 14 dage efter fortrydelsen.
- Du får pengene retur i løbet af 14 dage.
*iht. vores handelsbetingelser

Bæredygtig
Olier og fedtstoffer nedbrydes på 
biologisk vis. bio.x er helt fri for 
skadelige opløsningsmidler, EDTA 
og giftstoffer.
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VOC
FRI

Variant Dunke Best.-nr.

20 liters dunk bio.x brugsklar løsning 130-032-JA
Bio.x brugsklar løsning Sæt til påfyldning første gang, 5 stk. 20 liters dunke 130-030-JA
200 liters tromler bio.x brugsklar løsning 161-524-JA
5 liters dunk Bio-rensevæskekoncentrat til blanding med vand 1:4 183-543-JA
Sæt til første gangs påfyldning (koncentrat), 4 x 5 liters dunke Bio-rensevæskekoncentrat til blanding med vand 1:4 187-606-JA
bio.x ULTRA 20 liters dunk 194-745-JA
bio.x Protect Bio-rensevæskekoncentrat til blanding med vand 1:4 267-678-JA
bio.x Power Up Bio-rensevæskekoncentrat til blanding med vand 1:4 267-681-JA

bio.x-rengørings-
middel

 W Naturlig rengøring med biologisk 
basis

 W Optimeret fedtopløsningsevne
 W Den stærkeste smudsopløsende 
effekt 

 W Fås i 20 liters beholdere

 W Naturlig rengøring med biologisk basis
 W Bio-rengøringsvæske som koncentrat (til 
blanding med vand 1:4), til fjernelse af olier, 
fedtstoffer, kølemidler osv. fra metaldele

Bio.x brugsklar løsning

bio.x ULTRA

bio.x brugsklar løsning, 
Best.-nr. 130-032-JA

bio.x brugsklar løsning,
Best.-nr. 161-524-JA

20 liters dunk,  
Best.-nr. 194-745-JA

 W NSF-certificeret og dermed også egnet til områder med fødevarer
 W Alsidig i brug, til almindelig tilsmudsning

bio.x som koncentrat

Mild alkalisk korrosionsbeskyttelsesmiddel

 W Kan tilsættes rengøringsvæsken i tilfælde af, at der kræves en 
midlertidig højere korrosionsbeskyttelse

 W Til korrosionstilbøjeligt støbejern, jern 
og stål

 W Meget drøj koncentrat: en liter bio.x 
Protect er nok til 100 liters bio.x 
rengøringsmiddel

Bio-rensevæskekoncentrat til 
blanding med vand 1:4, 
Best.-nr. 267-678-JA

bio.x Protectbio.x Power Up
Øger rengøringseffekten af bio.x rengøringsvæsken

Bio-rensevæskekoncentrat til blanding 
med vand 1:4, 
Best.-nr. 267-681-JA

 W Kan tilsættes rengøringsvæsken i tilfælde af, at der skal rengøres 
stærkt snavsede emner

 W Egnet til alle bio.x rengører
 W En 5 liter dunk er nok til en fyldning
 W Mild alkalisk og VOC-fri

Miljøvenlig rengøring af emner med Bio.x
Den biologiske rengøringsvæske er velegnet til metal (inkl. aluminium og messing), kunststof samt lakerede og 
galvaniserede overflader.  Den fjerner olie, lette fedtstoffer, kølemidler, korrosionsbeskyttelsesmidler, smudspartikler og 
mange andre tilsmudsninger.  
Olier og fedtstoffer nedbrydes vha. naturlige mikroorganismer og forlænger dermed den optimale rengøringseffekt.  
Bio.x rengøringsmidler er fri for opløsningsmidler (VOC-fri), er pH-neutral samt hud- og miljøvenlig.

 W Bio-rengøringsvæske som brugsklar løsning til fjernelse af olier, 
fedtstoffer, kølemidler etc. fra metaldele

 W Naturlig rengøring med biologisk basis
 W Er ikke underlagt forordningen for opløsningsmidler
 W Kompatibel med olieudskillere

 W Kan skylles af uden produktrester
 W Ved hjælp af specielle mikroorganismer bliver olier og fedtstoffer 
nedbrudt. Der er garanteret en lang levetid ved konstant 
rengøringsydelse

 W Frisk æbleduft

Bio-rensevæskekoncentrat til 
blanding med vand 1:4, 
Best.-nr. 183-543-JA

Sæt til påfyldning første 
gang, 5 stk. 20 liters dunke, 
Best.-nr. 130-030-JA

Rengøring af emner uden opløsningsmidler

Hvis du ikke er tilfreds med bio.x rengøringsbordet, tager vi den tilbage og refunderer købsprisen. 
Det er nemt*: 
- Kontakt vores kundeservice og fortryd købet inden for 30 dage efter modtagelse af varen. 
- Send varen retur inden for 14 dage efter fortrydelsen.
- Du får pengene retur i løbet af 14 dage.
*iht. vores handelsbetingelser

https://www.denios.dk/products/130032
https://www.denios.dk/products/130030
https://www.denios.dk/products/161524
https://www.denios.dk/products/183543
https://www.denios.dk/products/187606
https://www.denios.dk/products/194745
https://www.denios.dk/products/267678
https://www.denios.dk/products/267681
https://www.denios.dk/products/130032
https://www.denios.dk/products/161524
https://www.denios.dk/products/194745
https://www.denios.dk/products/267678
https://www.denios.dk/products/267681
https://www.denios.dk/products/183543
https://www.denios.dk/products/130030
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Type bio.x A25

Arbejdshøjde [mm] 300
Bredde nytteareal [mm] 370
Dybde nytteareal [mm] 410
Bæreevne total [kg] 50
Påfyldningsmængde rengøringsmiddel [l] 25
Driftstemperatur [°C] 41
Best.-nr. bio-x basis 282-183-JA
Best.-nr. Komplet sæt (ink. 5 liter bio.x rengøringsvæske (koncentrat) 
til første gangs påfyldning 274-240-JA

BIO.X MADE BY DENIOS

Type bio.x B60

Arbejdshøjde [mm] 870
Bredde nytteareal [mm] 790
Dybde nytteareal [mm] 520
Bæreevne total [kg] 200
Påfyldningsmængde rengøringsmiddel [l] 60
Udvendig mål L x B x H [mm] 620 x 890 x 880
Driftstemperatur [°C] 41
Best.-nr. bio-x basis 274-096-JA
Best.-nr. Komplet sæt bestående af rengøringsbord og første gangs 
påfyldning med bio.x rensemiddel, som svarer til 60 liter rengørings-
væske

274-097-JA

Tilbehør

Låg

Best.-nr. 274-098-JA
Hjulsæt

Best.-nr. 274-103-JA
Hulpladeindsats til beskyttelse af arbejdsfladen

Best.-nr. 274-099-JA

Rengøring af emner uden opløsningsmidler

 Aktuelle priser på www.denios.dk     

bio.x B60
Rengøringsbordet bio.x B60 fra DENIOS er en kompakt enhed 
med et nyt og tiltalende design til brug ved trange pladsforhold 
eller forskellige steder. Bordet udmærker sig ved den 
nemme betjening og opfylder alle ergonomiske krav til sund 
rengøring uden opløsningsmidler. Vha. hjul (tilbehør) kan 
rengøringsbordet nemt flyttes og bruges forskellige steder. 

DENIOS har udviklet det mindste og mest mobile rengøringsbord 
til biologisk rengøring af emner uden opløsningsmidler - lige til 
at sætte på et bord. Takket være dets kompakte dimensioner og 
lave vægt kan det bruges til en lang række rengøringsopgaver 
i produktionen og på værksteder og er samtidig usædvanligt 
økonomisk.

bio.x A25

Tilbehør: Hjulsæt med syrehjul og 
bremser for høj mobilitet og let 
manøvrering. Best.-nr. 274-103-JA

1
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Håndtag letter løft og transport.

En vaskbar filterpose holder de fineste forureninger (finhed 100 μm) tilbage, 
inden de når rengøringsvæsken.

Stærkt snavsede emner kan rengøres vha.  
rengøringspenslen.

Rengøringsvæsken opvarmes til behagelige 41° C for maksimal 
rengøringseffekt.

Dykpumpen tændes og slukkes vha. den brugervenlige  
regulering. 

Dobbelt-vægget rensetank, optimal stabilitet  
og isolering. 

Flere trins filtersystem, bestående af: groft filter, fint filter og magnet.

Alle elektroniske komponenter er integreret i en  
kompakt teknisk enhed.
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2

3

4

5

6

7

8

Rengøringsbord bio.x B60 med hjulsæt 
(tilbehør)

https://www.denios.dk/products/282183
https://www.denios.dk/products/274240
https://www.denios.dk/products/274096
https://www.denios.dk/products/274097
https://www.denios.dk/products/274098
https://www.denios.dk/products/274103
https://www.denios.dk/products/274099
https://www.denios.dk/products/274103
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BIO.X MADE BY DENIOS

Type bio.x C100

Arbejdshøjde [mm] 960
Bredde nytteareal [mm] 950
Dybde nytteareal [mm] 600
Bæreevne total [kg] 250
Påfyldningsmængde rengøringsmiddel [l] 100
Udvendig mål L x B x H [mm] 770 x 1100 x 1010
Driftstemperatur [°C] 41
Mærkespænding [V] 230
Best.-nr. bio-x basis 274-084-JA
Best.-nr. Komplet sæt bestående af rengøringsbord, låg og første 
gangs påfyldning med bio.x rensemiddel, som svarer til 100 liter 
rengøringsvæske

274-092-JA

Låg

Best.-nr. 274-093-JA
Hulpladeindsats til beskyttelse af arbejdsfladen

Best.-nr. 274-095-JA
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Type bio.x C100 XL

Arbejdshøjde [mm] 990
Bredde nytteareal [mm] 1450
Dybde nytteareal [mm] 900
Bæreevne total [kg] 250
Påfyldningsmængde rengøringsmiddel [l] 100
Udvendig mål L x B x H [mm] 1050 x 1600 x 1060
Driftstemperatur [°C] 41
Mærkespænding [V] 230
Best.-nr. bio-x basis 274-177-JA
Best.-nr. Komplet sæt bestående af rengøringsbord og første 
gangs påfyldning med bio.x rensemiddel, som svarer til 100 liter 
rengøringsvæske

274-178-JA

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     

Det robuste rengøringsbord bio.x C100 fra DENIOS kombinerer et 
moderne design med maksimal funktionalitet og en stabil kons-
truktion. Den brugervenlige enhed muliggør effektiv rengøring 
ved at børste, sprøjte eller blødgøre emnerne i den rummelige og 
lettilgængelige vask. 

bio.x C100

Rengøringsbordet bio.x C100 XL er unikt i sin størrelse og stabi-
litet. Særligt store og voluminøse emner kan let rengøres af en 
eller to brugere på samme tid. Den barrierefrie arbejdsflade 
garanterer maksimal komfort og god tilgængelighed fra 
alle sider. 

bio.x C100 XL

1

1

2

2
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4

4

5
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7

Med robust pensel på en ekstra lang slange til praktisk rengøring af 
snavsede emner.

Flere trins filtersystem, bestående af: groft filter, fint filter, magnet. Ud over 
det holder en vaskbar filterpose (finhed 100 μm) forureninger tilbage, inden 
de når rengøringsvæsken.

Dobbelt-vægget rensetank, optimal stabilitet  
og isolering.

To børster med ekstra lange slanger til bekvem rengøring af emner. 

En funktionel styring sikrer en energibesparelse på ca. 50 % ved at  
vælge energibesparende tilstand. Dele renses nemt med dysen. Ved hjælp af den fleksible slange kan dysen 

fikseres i den ønskede position.

Den store arbejdsflade muliggør komfortabel rengøring af brede og  
tunge emner.
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4
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https://www.denios.dk/products/274084
https://www.denios.dk/products/274092
https://www.denios.dk/products/274093
https://www.denios.dk/products/274095
https://www.denios.dk/products/274177
https://www.denios.dk/products/274178
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Type A4 S1

Indhold beholder 2,5 liter 10 liter 2,5 liter 10 liter

Best.-nr. 179-235-JA 179-236-JA 179-229-JA 179-230-JA

Type Select 30 Select 40 Select 60 Select 80 Select 100 Select 120 Select 180 Select 300 Select 500

Volumen [l] 2 3 5 7 7 10 15 22 41
Bredde bassin [mm] 220 215 275 475 280 300 300 475 500
Dybde bassin [mm] 120 115 125 110 220 215 370 270 330
Højde bassin [mm] 95 145 145 145 145 195 195 195 290
Samlet strømforbrug [W] 320 320 550 750 550 1000 1000 1500 2140
Varmeydelse [W] 200 200 400 600 400 800 800 1200 1600
Best.-nr. 286-312-JA 286-313-JA 286-314-JA 286-315-JA 286-316-JA 286-317-JA 286-319-JA 286-320-JA 286-321-JA
Tilbehør

Best.-nr. kurv af rustfrit stål 179-211-JA 287-258-JA 287-259-JA 287-260-JA 287-261-JA 179-213-JA 179-215-JA 179-217-JA 287-263-JA

NYHEDUltralydsrensere Elmasonic Select
 W De ydedygtige og alsidige Elmasonic Select ultralydsrensere er udstyret med en frekvens på 37 kHz, 5 ultralydsmodi og mulighed for at 
gemme op til 4 rengøringsprogrammer. 

 W Praktiske, konfigurerbare funktioner såsom grænsetemperatur til temperaturfølsomme processer og emner, auto-degas-modus til 
automatisk afgasning og auto-start-modus til automatisk opvarmning af rengøringsvæsken før rengøringen.

 W Fem ultralydsrengøringsmodi for de bedste rengøringsresultater og nem prøveforberedelse: 
degas: Hurtig afgasning af frisk fremstillede rengøringsopløsninger og af (HPLC-)prøver 
eco: For skånsom rengøring med støjsvag drift og for at øge produktets holdbarhed 
sweep: Jævn fordeling af ultralyden til de fleste rengøringsopgaver 
pulse: Fjerner stærkt fastsiddende snavs vha. pulserende lydfeltfordeling 
dynamic: Kombinerer puls- og sweep funktionerne for at øge den samlede rengøringseffekt.

 W Akustisk og visuel tilbagemelding om driftsstatus f.eks. ved rengøringens afslutning eller for høj temperatur
 W Forskellige anvendelsesområder:  
Industri: Industrielle komponenter og emner såsom filtre, karburatorer og printplader. 
Laboratorie: Laboratorieinstrumenter, cylindre, pipetter, spatler, sier osv. 
Rengøring af ure og smykker

Letlæseligt display med visning af alle 
relevante rengøringsparametre, såsom 
resterende rengøringstid samt indstillet / 
aktuel temperatur til præcis justering

Ultralydsrengører S1
 W Flydende rengøringskoncentrat til ikke-
jernholdigt metal, letmetal, rustfrit stål, 
glas og kunststoffer

 W Også til passivering af rustfrit og 
kromlegeret stål

 W Fjerner mineralolie, fedt, oxid (f.eks. ir) 
samt rust og kalk

 W Dosering: 1 - 5 % i vand

Ultralydsrenser A4
 W Universel alkalisk 
rengøringskoncentrat til industri, 
laboratorie og værksted

 W Fjerner kølemiddel emulsioner, 
rester af poleringsmidler, olie, 
fedtstoffer, sod og støv

 W Demulgerende med de fleste olier 
og fedtstoffer

 W Egnet til overflader af metal, glas 
keramik, kunststof og gummi

 W Dosering: 2 - 5 % i vand

Ultralydsrensere

 Aktuelle priser på www.denios.dk     

https://www.denios.dk/products/179235
https://www.denios.dk/products/179236
https://www.denios.dk/products/179229
https://www.denios.dk/products/179230
https://www.denios.dk/products/286312
https://www.denios.dk/products/286313
https://www.denios.dk/products/286314
https://www.denios.dk/products/286315
https://www.denios.dk/products/286316
https://www.denios.dk/products/286317
https://www.denios.dk/products/286319
https://www.denios.dk/products/286320
https://www.denios.dk/products/286321
https://www.denios.dk/products/179211
https://www.denios.dk/products/287258
https://www.denios.dk/products/287259
https://www.denios.dk/products/287260
https://www.denios.dk/products/287261
https://www.denios.dk/products/179213
https://www.denios.dk/products/179215
https://www.denios.dk/products/179217
https://www.denios.dk/products/287263


Type

PURO-X 100 
universal 

rengørings-
middel

PURO-X 120 
rengøringsmid-

ler til arbejd-
spladser

PURO-X 140 
gulvrens

PURO-X 200 
værksteds- og 

maskinrens
PURO-X 302 industrirens

PURO-X 405 bremserens og 
silikonefjerner

Indhold beholder 5 liter 5 liter 5 liter 20 liter 5 liter 10 liter 5 liter 10 liter
Stk. / pakke 1 Kande 1 Kande 1 Kande 1 Kande 1 Kande 1 Kande 1 Kande 1 Kande
Koncentration 1 - 30 % Ufortyndet 1 - 10 % 5 - 10 % Ufortyndet Ufortyndet Ufortyndet Ufortyndet
pH-værdi 10,5 8 13 11 – – – –
Best.-nr. 229-283-JA 229-286-JA 229-292-JA 274-102-JA 229-310-JA 229-311-JA 229-322-JA 229-323-JA
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Bremserens og silikonefjerner  
PURO-X 405

 W Effektivt opløsningsmiddelbaseret 
rengøringsmiddel, f.eks. til rengøring inden 
lakering

 W Til animalske, vegetabilsk samt mineralske 
olier og fedtstoffer, silikoneholdige 
skillemiddel, bitumen (asfalt og tjære), 
voks, natur- og kunstharpiks

 W Til manuel rengøring, sprøjtning og 
aftørring

Industrirens  
PURO-X 302

 W Koldrengøring og affedter af høj kvalitet til 
rengøring af maskiner, motorer og reseverdele

 W Løser både naturlige og syntetiske olie og 
fedtstoffer, tjære, voks, natur- og kunstharpiks 
fra metal- og farvede overflader

 W Egnet til metal og rengøring af lakerede og 
grundede overflader Hærdede overflader, 
gummi og de fleste kunststoffer opløses ikke. 

Værksteds- og maskinrens  
PURO-X 200

 W Fremragende rengøringsevne: fjerner 
aflejringer, stærkt fastsiddende snavs, 
gummi, olie og fedtstoffer fra halgulve, 
maskiner, rustfrit stål, stål, keramik, glas, 
lakerede og følsomme overflader m.m.

 W Til sprøjtning og aftørring
 W Universelt anvendelig til f.eks. 
gulvvaskemaskiner, ultralydsrensere og 
pumpe-spraydåser

Gulvrens  
PURO-X 140

 W Alkalisk rengøringsmiddel af høj kvalitet
 W Til alle gulve i industri og håndværk
 W Til gulvrengøringsmaskiner

Rengøringsmiddel til arbejdspladser 
PURO-X 120

 W Intensiv Ultra rengøringsmiddel til alle 
kunststof- og glasoverflader 

 W Fjerner med det samme fingeraftryk, støv 
m.m. fra metal, gummi, kunststof, tekstil og 
følsomme overflader såsom glas, briller og 
skærme

 W Tørrer uden at efterlade striber
 W Ikke karakteriseringspligtig

Universalrengøringsmiddel  
PURO-X 100

Industrirens

 W Højkoncentreret rengørings- og 
affedtningsmiddel til forskellige anvendelser 
inden for industri, handel, kontorer og 
landbrug

 W Fjerner olie, fedt, voks, blæk, nikotin og 
sod fra forskellige overflader såsom metal, 
beton, sten, vinyl, gummi og kunststof

 W Til sprøjtning og aftørring

Industrirens og tekniske sprayer

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     

https://www.denios.dk/products/229283
https://www.denios.dk/products/229286
https://www.denios.dk/products/229292
https://www.denios.dk/products/274102
https://www.denios.dk/products/229310
https://www.denios.dk/products/229311
https://www.denios.dk/products/229322
https://www.denios.dk/products/229323
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Lukket version med høj bæreevne, til rengøring af 
voluminøse emner, tilslutning til 50 liters tromle, 
Best.-nr. 259-449-JA

Type F2 G50-I BK50

Udstyr tilslutning til 50 liters tromler
Arbejdshøjde [mm] 920 895 820
Bredde nytteareal [mm] 790 790 646
Dybde nytteareal [mm] 490 490 465
Bæreevne total [kg] 100 150 50
Udvendig mål L x B x H [mm] 800 x 671 x 1125 500 x 800 x 1100 656 x 475 x 1005
Mærkespænding [V] 230 230 230
Best.-nr. 117-512-JA 259-449-JA 148-469-JA
Tilbehør – – opsamlingskar
Best.-nr. – – 117-511-JA

Rensevæske RF EL Purgasol

Best.-nr. 50 l 117-505-JA 117-507-JA 259-447-JA
Best.-nr. 200 l 117-506-JA 117-508-JA 259-448-JA

Udskiftning af 
rengøringsvæsken: 
Der er ingen forskrevne 
skiftningsintervaller. Vi 
anbefaler dog mindst én 
udskiftning per år.
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Rengøringsborde til mange anvendelser

Rengøringsborde til emner

Rengøringsbord BK50 - let, lakeret konstruktion 
af stålplader til fleksibel brug på værksteder, 
tilslutning til 50 liters tromler, Best.-nr. 148-469-JA

Rengøringsbord BK50

Rengøringsvæske

Rengøringsbord F2, mobil version til brug på 
forskellige steder, tilslutning til 50 liters tromle, 
Best.-nr. 117-512-JA

 W Rengøringsbord af robust stål, lakeret
 W Til manuel rengøring og affedtning af emner af metal og kunststof
 W Ideel til ethvert værksted

Rengøringsbord G50-IRengøringsbord F2

 W Høj rengøringseffekt
 W Kan bruges som opløsningsmiddel ved industriel rengøring af emner og affedtning
 W Væsken kontrolleres regelmæssigt af uafhængige analyseinstitutter, som 
garanterer for højeste kvalitet

 W Aromafri rengøringsvæske af højeste kvalitet, kulbrintebaseret
 W Egnet til alle overflader

(uden rengøringsvæske)

 Aktuelle priser på www.denios.dk     

(uden rengøringsvæske)

https://www.denios.dk/products/259449
https://www.denios.dk/products/117512
https://www.denios.dk/products/259449
https://www.denios.dk/products/148469
https://www.denios.dk/products/117511
https://www.denios.dk/products/117505
https://www.denios.dk/products/117507
https://www.denios.dk/products/259447
https://www.denios.dk/products/117506
https://www.denios.dk/products/117508
https://www.denios.dk/products/259448
https://www.denios.dk/products/148469
https://www.denios.dk/products/117512
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Best.-nr. 117-492-JA

Type KP K M MD

Udstyr tilslutning til 200 liters tromler
Arbejdshøjde [mm] 920 922 870 870
Bredde nytteareal [mm] 790 790 1135 1135
Dybde nytteareal [mm] 540 540 660 660
Bæreevne total [kg] 80 80 250 250
Udvendig mål L x B x H [mm] 800 x 550 x 265 800 x 550 x 525 1145 x 670 x 1050 1165 x 695 x 1055
Mærkespænding [V] 230 230 230 230
Best.-nr. 148-465-JA 117-500-JA 117-492-JA 117-491-JA
Tilbehør opsamlingskar
Best.-nr. 117-510-JA 117-510-JA 117-509-JA 117-509-JA
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TOP-SELLER

Rengøringsbord MRengøringsbord KP

Rengøringsborde til emner

Rengøringsbord K

Rengøringsbord K til rengøring af små dele, tilslutning 
til 200 liters tromle  

Rengøringsbord MD

Fordelene for RF: Fordelene for EL:
 W Hurtig fordampning uden rester for hurtig 
viderebehandling af de rengjorte emner, 
fordamningstal 90 (Ether = 1)

 W Næsten lugtfri
 W Ikke korrosionsfremmende
 W Egnet til brug i fødevareindustrien, NSF 
registreringsnummer: 145694

Fordelene for Purgasol:
 W Hurtig og ensartet fordampning, 
fordamningstal 212 (æter = 1)

 W Mild, artstypisk lugt
 W Genfedtende, ingen metalkorrosion, 
anvendelsen giver en midtertidlig 
korrosionsbeskyttelse

 W Patenteret, selvsugende cirkulationspumpe, vedligeholdelsesfri
 W Anvendelsesområder: industriel rengøring af emner og affedtning, istandsættelse af produktionsanlæg, pumper, motorer og øvrige maskindele

Rengøringsbord MD som rengøringsbord M, 
dog med låg, Best.-nr. 117-491-JA

 W Langsom og ensartet fordampning og dermed 
intensiv gennemtrængning af de snavsede 
overflader, fordampningsnummer VZ 550 
(Ether = 1)

 W Mild lugt
 W Genfedtende, ingen metalkorrosion, 
anvendelsen giver en midtertidlig 
korrosionsbeskyttelse

Rengøringsbord M til rengøring af større dele, 
spunstilslutning til 200 liters tromler (uden kar og 
rengøringsvæske)

Rengøringsbord KP til rengøring af små dele, kompakt 
udførelse med lukket arbejdsflade på 3 sider, tilslutning 
til 200 liters tromler (uden rengøringsvæske)

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     

Best.-nr. 117-500-JA
Best.-nr. 148-465-JA

https://www.denios.dk/products/117492
https://www.denios.dk/products/148465
https://www.denios.dk/products/117500
https://www.denios.dk/products/117492
https://www.denios.dk/products/117491
https://www.denios.dk/products/117510
https://www.denios.dk/products/117510
https://www.denios.dk/products/117509
https://www.denios.dk/products/117509
https://www.denios.dk/products/117491
https://www.denios.dk/products/117500
https://www.denios.dk/products/148465
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Bestil også

Volumen [l] 45 60 105

Dimensioner B × D × H [mm] 680 x 650 x 930 680 x 650 x 950 990 x 650 x 950
Best.-nr. 117-268-JA 156-554-JA 156-553-JA
Tilbehør

Best.-nr. Sibund 117-270-JA 156-592-JA 156-591-JA
Best.-nr. Kurv til smådelene 117-269-JA 117-269-JA 117-269-JA
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FALCON rensekar med dykkebeholder

Dyppetanke

En tilpasset sibund fås som tilbehør.

Låget åbnes ved hjælp en af fodpedal. 
Låget lukker, når fodpedalen slippes. En 
gasfjeder sørger for, at lukningen foregår 
langsomt, så risikoen for at få fingrene i 
klemme minimeres.

Kurv til smådele af rustfrit stål

 Aktuelle priser på www.denios.dk     

 W Sikker og nem rengøring af større dele i arbejdshøjde
 W Også til anbringelse af mindre, åbne beholdere i tanken
 W Åbning af låget vha. fodpedal
 W Udstyret med gasfjeder og tappehane af rustfrit stål
 W En gasfjeder sørger for, at lukningen af låget foregår langsomt. 
Risikoen for at få fingrene i klemme minimeres.

 W Låg og kar af rustfrit stål 1.4301 (V2A)
 W Stor modstandsdygtighed også mod forurenede væsker
 W Understellet af stålplader fungerer som væsketæt afdrypningskar

Siens bund i rustfrit stål

Kurv til smådele af rustfrit 
stål, udvendige mål B x D x H 
[mm] 400 x 280 x 90

https://www.denios.dk/products/117268
https://www.denios.dk/products/156554
https://www.denios.dk/products/156553
https://www.denios.dk/products/117270
https://www.denios.dk/products/156592
https://www.denios.dk/products/156591
https://www.denios.dk/products/117269
https://www.denios.dk/products/117269
https://www.denios.dk/products/117269
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Volumen (l) 2 4 8

Variant Med si til nedsænkning Med si til nedsænkning Kurv til smådele fås som tilbehør
Dimensioner Ø x H (mm) 264 x 102 264 x 152 255 x 262
Best.-nr. Stål 282-404-JA 282-405-JA –
Best.-nr. Rustfrit stål 282-407-JA 282-408-JA 282-409-JA
Tilbehør

Best.-nr. Quick-Connect-jordledning 283-933-JA 283-933-JA 283-933-JA
Best.-nr. Kurv til smådele af rustfrit stål – – 282-410-JA

 

Bestil også

Rensekar til smådele

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     

 

Affjedret dyppesi, fungerer 
samtidig som flammespærre 
(2 og 4 liters version)

Jordforbindelse, passende 
til Quick-Connect-
jordkabel

8 liters rensekar med 
integreret kurv til smådele 
(tilbehør) 

Selvlukkende låg med 
smeltelod (8 liters version)

Quick-Connect-jordledning

Best.-nr. 283-933-JA

Kurv til smådele af rustfrit stål

Best.-nr. 282-410-JA

FALCON rensekar til smådele - 2 til 8 liter
 W Beholdere af høj kvalitet, af rustfrit stål eller galvaniseret og pulverlakeret i signalgul
 W Ideel til affedtning eller rengøring af smådele
 W Integrerede håndtag til sikker og nem transport af beholderen
 W 2 og 4 liters versioner - med affjedret dyppesi (bruges også som flammespærre) til målrettet befugtning af de emner, der skal 
rengøres - også ideel til små dele såsom skruer osv., vha. den optimerede perforering og den forhøjede kant. 

 W 8 liters version - smeltelod til automatisk lukning af låget i tilfælde af brand
 W Som standard med jordforbindelse, passer også til Quick-Connect-jordkabel 283-933

https://www.denios.dk/products/282404
https://www.denios.dk/products/282405
https://www.denios.dk/products/282407
https://www.denios.dk/products/282408
https://www.denios.dk/products/282409
https://www.denios.dk/products/283933
https://www.denios.dk/products/283933
https://www.denios.dk/products/283933
https://www.denios.dk/products/282410
https://www.denios.dk/products/283933
https://www.denios.dk/products/282410
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Bestil også

Materiale Stål Rustfrit stål Polyethylen

Volumen [l] 1,0 2,5 1,0 2,0 1,0 2,0

Dimensioner B × D × H [mm] 178 x 178 x 210 178 x 178 x 285 132 x 132 x 258 158 x 158 x 305 120 x 115 x 265 145 x 155 x 265
Best.-nr. Uden jordforbindelse 187-531-JA 187-532-JA 211-600-JA 211-601-JA 263-215-JA 263-216-JA
Best.-nr. Med jordforbindelse 283-920-JA 283-921-JA 283-931-JA 283-932-JA – –
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BESTSELLER

Stænkekander

 Aktuelle priser på www.denios.dk     

Sikker rengøring med FALCON stænkekander

Pumpeværket er nemt at 
betjene, med affjedret 
vædetallerken af rustfrit stål

 W Til fugtning af pudseklude eller svampe
 W Sparsommelig i brug, overflødig væske løber tilbage i beholderen
 W Beskytter ved at reducere dampene

FALCON stænkekande 

 W Beskyttelse mod flammegennemslag vha. integreret flammespærre (alle beholdere af stål og rustfrit stål).
 W Pumpeværket er nemt at betjene, med affjedret vædetallerken
 W Beholdere af rustfrit stål 1.4404 (SUS 316 L) eller galvaniseret og pulverlakeret i signalgul eller som kunststofversion af polyethylen

Best.-nr. 270-601-JA

FALCON tragt af stål, galvaniseret

Quick-Connect-
jordledningFALCON tragt af rustfrit stål

Best.-nr. 187-534-JA

Best.-nr. 187-536-JA

FALCON stænkekander af plolyethylen, modstandsdygtige og 
kemisk bestandig over for mange syrer og baser.

Stænkekanderne af stål og rustfrit stål fås også med jordforbindelse, passende 
til Quick-Connect-jordledning 283933

FALCON sikkerhedsdunk  
med tappehane

se side

398

https://www.denios.dk/products/187531
https://www.denios.dk/products/187532
https://www.denios.dk/products/211600
https://www.denios.dk/products/211601
https://www.denios.dk/products/263215
https://www.denios.dk/products/263216
https://www.denios.dk/products/283920
https://www.denios.dk/products/283921
https://www.denios.dk/products/283931
https://www.denios.dk/products/283932
https://www.denios.dk/products/270601
https://www.denios.dk/products/187534
https://www.denios.dk/products/187536
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Materiale Stål Rustfrit stål

Volumen [l] 1,0 2,0 1,0 2,0

Dimensioner Ø x H [mm] 165 x 300 190 x 345 165 x 300 190 x 345
Best.-nr. 188-956-JA 188-957-JA 204-618-JA 204-619-JA

Opsamlingskar til 
smådunke af stål og 
rustfrit stål

Sicherheitshinweise / Warnings / 
Consignes de sécurité / Consejos de seguridad:

Inhalt / Contents / Contenu / Contenido:

Menge / Volume / Quantité / Volumen:

www.falcon-safe.com

kennzeichnen. 
auf Sicherheitsaufkleber aufbringen. Daten eintragen. Sicherheits-
aufkleber gut sichtbar auf den Behälter kleben.

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.

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.

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.

Stænkekander

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     

Sikker rengøring med FALCON sprøjtekander

FALCON sprøjtekander af stål og rustfrit stål
 W Sparsom og nøjagtig sprøjtning på alle flader og emner, der skal rengøres
 W Ergonomisk sprøjtehoved af kunststof med justerbar dyse
 W Med justerbar dyse inkl. forlængelse
 W Høj bestandighed mod mange rengøringsmidler
 W Beholdere af rustfrit stål 1.4404 (SUS 316 L) eller galvaniseret og pulverlakeret i signalgul

FALCON sprøjtekander muliggør doseret indsprøjtning og nem rengøring af 
snavsede overflader.

 

Alle FALCON beholdere leveres med et flersproget 
sikkerhedsklistermærke med faresymboler iht. GHS

siehe Seite

15

https://www.denios.dk/products/188956
https://www.denios.dk/products/188957
https://www.denios.dk/products/204618
https://www.denios.dk/products/204619


Pudseklude af høj kvalitet til industrien, 
iht. DIN 61650

 W Bedste kvalitet af rene genbrugsmaterialer
 W Fri for kroge, knapper og lynlåse (der er risiko for enkelte knapper, nitter eller andre 
fremmedlegemer, maks 5 %)

BW

KB TB

TW

HB
 W Af kulørt, slidstærk frotté
 W Høj sugeevne, ideel til aftørring af 
fugtige overflader

 W Meget blød med høj sugeevne, 
velegent til følsomme overflader

Der kan vælges mellem 
- 3 pressede blokke à 10 kg 
- 30 pressede blokke à 10 kg (hel palle)
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www.denios.dk/shop

Pudseklude i 
dispenserboks

Type TB-B TW-B FB-B

Udførelse Trikot, lyse farver trikot, hvid flannel, lys kulørt
Stk. / pakke 3 stk. 3 stk. 3 stk.
Antal klude 390 390 390
Kludstørrelse [mm] 380 x 380 380 x 380 380 x 380
Vægt / dispenser [kg] 5,0 5,0 3,5
Best.-nr. 246-193-JA 246-192-JA 246-194-JA

Type KB TB BB HB TW BW HW

Udførelse kattun, kulørt Trikot, lyse farver sengetøj, lys kulørt frotté. kulørt trikot, hvid sengetøj, hvid frotté, hvid
Best.-nr. 3 sække klude à 10 kg 158-024-JA 158-019-JA 246-189-JA 246-191-JA 158-022-JA 158-027-JA 246-190-JA
Best.-nr. 30 sække klude à 10 kg 158-037-JA 158-030-JA 285-746-JA 285-747-JA 158-034-JA 158-038-JA 285-748-JA
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BB
 W Af lyst bomulds-sengetøj
 W Velegnet til følsomme overflader

HW
 W Af hvid, slidestærk frotté
 W Høj sugeevne, ideel til aftørring af fugtige overflader

FB-B
 W Af særlig blødt, lyst flonel
 W Høj sugeevne, velegnet 
til rengøring af ujævne 
strukturer

 W Hvidt bomuldsmateriale, blødt, 
fnugfrit og med høj sugeevne

 W Ideelle til brug med 
opløsningsmidler

 W Klassiske klude af blødt, lyst 
bomuldsmateriale med høj sugeevne

 W Ideel til maskin- og tankrengøring eller på 
værksteder - overalt, hvor der skal opsuges 
meget væske

 W Af let bomuldsmateriale til grove tilsmudsninger
 W Velegnet til brug i værksteder, byggeindustri m.m.

 W Bedste kvalitet af rene 
genbrugsmaterialer

 W Fri for kroge, knapper og lynlåse (der er 
risiko for enkelte knapper, nitter eller 
andre fremmedlegemer, maks 5 %)

 Aktuelle priser på www.denios.dk     

Pudseklude i 
pressede baller

Særlige priser for grossister 
på forespørgsel: 76 24 40 80

https://www.denios.dk/products/246193
https://www.denios.dk/products/246192
https://www.denios.dk/products/246194
https://www.denios.dk/products/158024
https://www.denios.dk/products/158019
https://www.denios.dk/products/246189
https://www.denios.dk/products/246191
https://www.denios.dk/products/158022
https://www.denios.dk/products/158027
https://www.denios.dk/products/246190
https://www.denios.dk/products/158037
https://www.denios.dk/products/158030
https://www.denios.dk/products/285746
https://www.denios.dk/products/285747
https://www.denios.dk/products/158034
https://www.denios.dk/products/158038
https://www.denios.dk/products/285748


Variant rulle, hvid klud, hvid, foldet

Stk. / pakke 2 rulle(r) 8 pakke
Afrivninger stk. / pakke 1000 720
Kludstørrelse (mm) 300 x 380 300 x 380
Best.-nr. 246-187-JA 246-188-JA
Tilbehør – dispenser til rengøringsklude
Best.-nr. – 263-288-JA
Udvendig mål L x B x H [mm] – 205 x 205 x 90

Bestil også
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Variant rulle, hvid klud, hvid, foldet

Stk. / pakke 1 rulle(r) 10 pakke
Afrivninger stk. / pakke 500 500
Kludstørrelse (mm) 380 x 400 300 x 380
Fladevægt [g/m²] 80 80
Best.-nr. 246-182-JA 273-933-JA

Type N 19 D 19

Rengøringsklud, hvid, 1-lags,  
12 ruller à 125 m, bredde = 22 cm

Rengøringsklud, hvid, 1-lags,  
6 ruller à 300 m, bredde = 22 cm

Best.-nr. 248-314-JA 248-315-JA
Tilbehør Praktisk dispenserboks inkl. sæt til vægmontering
Best.-nr. 249-664-JA 249-666-JA
Udvendig mål L x B x H [mm] 180 x 172 x 345 250 x 230 x 365
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Fnugfrie rengøringsklude AT

Miljøvenlige rengøringsklude Bio White

Slidestærke klude Basic

 W Individuel dosering: kludene kan rives af i 
den ønskede længe

 W Maksimal hygiejne, da brugeren kun rører 
ved papirkluden, der bliver fjernet

Praktisk dispenserboks inkl. 
sæt til vægmontering

 W Ekstremt stærke og voluminøse klude
 W Ideel erstatning til almindelige pudseklude
 W Til krævende rengøringsopgaver og fjernelse af fastsiddende snavs såsom 
affedtning af tandhjul

 W Af hygiejnisk cellulose-polypropylenvæv med høj optagelseskapacitet
 W Egnet til optagelse af olie, fedt, vandholdige opløsninger
 W Slidestærk og fnugfri, kan anvendes både våd og tør
 W Også egnet til at tørre skarpkantede overflader af med
 W Bestandig mod syrer og opløsningsmidler

 W Hygiejniske klude til næsten alle rengøringsopgaver
 W 100% biologisk nedbrydeligt og komposterbar, miljøvenligt alternativ til syntetisk stof
 W Meget stærkt specialvæv med høj opsugningsevne

 W Ideel til næsten alle rengøringsopgaver
 W Ideel til hygiejniske områder og stort forbrug
 W Miljøvenlige og hygiejniske klude af cellulose, 
hvid

 W Altid lige ved hånden, uden perforation
 W Kluden er altid ren, når den tages fra 
dispenseren

Praktisk dispenserboks til rengøringsklude N 19 
og D 19 (se tabel nedenfor)

Ligger godt i hånden

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     

https://www.denios.dk/products/246187
https://www.denios.dk/products/246188
https://www.denios.dk/products/263288
https://www.denios.dk/products/246182
https://www.denios.dk/products/273933
https://www.denios.dk/products/248314
https://www.denios.dk/products/248315
https://www.denios.dk/products/249664
https://www.denios.dk/products/249666


TOP-SELLER

Rengøringsklude

www.denios.dk/shop

Variant Rulle, blå, 3-lags, med EU-Ecolabel Rulle, hvid, 3-lags

Stk. / pakke 1 rulle(r) 1 rulle(r)
Afrivninger stk. / pakke 989 920
Kludstørrelse (mm) 370 x 380 370 x 380
Materiale Genbrugs cellulose Cellulose
Best.-nr. 130-036-JA 130-037-JA

Variant rulle rulle

Stk. / pakke 1 rulle(r) 4 rulle(r)
Afrivninger stk. / pakke 700 1000
Kludstørrelse (mm) 260 x 350 mm 200 x 300 mm
Best.-nr. 130-038-JA 123-192-JA

Variant klud, hvid, foldet klud, turkis, foldet rulle

Stk. / pakke 10 pakke 1 Karton 2 rulle(r)
Afrivninger stk. / pakke 500 200 1000
Kludstørrelse (mm) 300 x 380 300 x 380 300 x 380
Best.-nr. 130-040-JA 130-041-JA 130-042-JA
Tilbehør dispenser til rengøringsklude – –
Best.-nr. 263-288-JA – –
Udvendig mål L x B x H [mm] 205 x 205 x 90 – –

Særlige priser for grossister på forespørgsel: 76 24 40 80
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Rengøringsklude med høj sugeevne

Rengøringsklude, bestandige mod opløsningsmidler

Robuste rengøringsklude

 W Til universal brug i alle krævende high-end områder såsom laboratorier, 
elektronikindustri, lakering og produktion

 W Tekstilstof af en kombination af cellulose og polyester, hurtigt sugende, 
bestandig mod opløsningsmidler og fnugfri

 W Slidstærk, i både tør og våd tilstand
 W Silikonefri
 W Ideel som affedtningsklud, også egnet til brug i områder med fødevarer

 W Pudseklud til industri og håndværk
 W Alsidig anvendelse, f.eks. til bygningsrengøring eller rengøring 
og vedligeholdelse af produktionsmidler på værksteder

 W Høj sugeevne, ideel til opsugning af olie og vand
 W Også egnet til brug på følsomme overflader takket være den 
bløde struktur

 W Fremstillet af cellulose af høj kvalitet med stabiliserende latex
 W Særligt holdbar og fnugfri

 W Ideelle til brug i industrien, bilværksteder m.m.
 W Til opsugning af snavs, olie og fedt
 W Særlig holdbar og fnugsvag
 W Ideelle til brug i industrien og bilværksteder, specielt 
til vedligeholdelsesarbejde med olieforurenede og 
tilsmudsede emner eller fjernelse af metalspåner

 W Fremstillet af genbrugt papir (blå) eller cellulose (hvid)

 Aktuelle priser på www.denios.dk     

https://www.denios.dk/products/130036
https://www.denios.dk/products/130037
https://www.denios.dk/products/130038
https://www.denios.dk/products/123192
https://www.denios.dk/products/130040
https://www.denios.dk/products/130041
https://www.denios.dk/products/130042
https://www.denios.dk/products/263288


Variant Rub & Scrub All Purpose

Stk. / pakke 6 6
Afrivninger stk. / pakke 450 600
Kludstørrelse (mm) 200 x 250 mm 200 x 250 mm
Best.-nr. 273-345-JA 273-344-JA

Type X 170

Stk. / pakke 2 rulle(r)
Variant 2-lagig
Afrivninger stk. / pakke 2520
Bredde udvendig [mm] 330
Best.-nr. 248-316-JA

PRIS TIP

Rengøringsklude

Variant rulle klud, foldet

Stk. / pakke 1 rulle(r) 6 pakke
Afrivninger stk. / pakke 500 300
Kludstørrelse (mm) 320 x 380 380 x 400
Best.-nr. 129-659-JA 278-345-JA
Tilbehør – dispenser til rengøringsklude
Best.-nr. – 263-288-JA
Udvendig mål L x B x H [mm] – 205 x 205 x 90

Særlige priser for grossister på forespørgsel: 76 24 40 80
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Genanvendelige rengøringsklude

 

Rengøringsklude, 
på rulle

Slidestærke 
industri-klude

 W Ideelle til brug i industrien, bilværksteder 
m.m.

 W Velegnet til kraftige tilsmudsninger
 W Optimalt pris-ydelses-forhold: ideelt til 
højt forbrug

 W Velegnede til brug i industrien 
og bilværksteder, specielt til 
vedligeholdelsesarbejde med 
olieforurenede og tilsmudsede emner eller 
til fjernelse af metalspåner

 W Slidestærke klude af genbrugt cellulose, 
brun

Fugtige rengøringsklude
Til hurtig og effektiv rengøring af hænder, overflader og værktøj uden vand. 
Ideel til at bruge undervejs, til kundeservice eller i bilen, men også direkte på 
arbejdspladsen.

All Purpose
 W Slidstærk rengøringsklud med en mild citrusduft.
 W Fjerner effektivt og skånsomt olie, voks, maling og almindeligt snavs fra hænderne 
uden brug af vand.

 W Den glatte overflade er fnugfri og efterlader ingen fibre.

Rub & Scrub
 W Renseservietter med skrubbeeffekt, som også fjerner fastsiddende snavs.
 W Fjerner effektivt olie, fedt, voks og andet snavs fra værktøj, ledninger og 
overflader uden brug af vand.

 W Glat og blød bagside, ideel til almindelig håndrensning.

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     

 W Egnet til alle industrielle områder, f.eks. til rengøring og vedligeholdelse af produktionsmaskiner eller værktøj
 W Opsuger sikkert olie, fedtstoffer og smørelse
 W Slidstærk, modstandsdygtig over for opløsningsmidler, kan vaskes og genbruges
 W Selv genstridigt snavs kan fjernes med denne robuste klud. 
 W Fremstillet af polypropylen

https://www.denios.dk/products/273345
https://www.denios.dk/products/273344
https://www.denios.dk/products/248316
https://www.denios.dk/products/129659
https://www.denios.dk/products/278345
https://www.denios.dk/products/263288


www.denios.dk/shop

Magnetsamlere

 W Til optagelse af metalspåner, nåle og små metaldele ved maskiner 
(fræser, drejebænk, boremaskine) eller arbejdsborde

 W Får sikkert fat på metalgenstande
 W Let, rustfrit skaft
 W Let fjernelse af metalgenstande ved at trække centralskaftet ud
 W Totallængde: 410 mm

 W Højdejusterbare hjul til ujævne gulve bag på kabinettet - muliggør komplet rengøring af hjørner og 
kanter (arbejdsbredde: 610 mm)

 W Ved aktivering af den ergonomiske fodpedal falder alle de opsamlede dele ud af enheden
 W Vedligeholdelsesfri og velfungerende, f.eks. i metalindustrien, på byggepladser eller genbrug

Fejemaskine med magnet

Justerbar magnetsamler

Anordningen bag kabinettet gør det nemt også at feje 
hjørner og kanter.

Pedalen løsner alle indsamlede jerndele fra 
magneten

 Aktuelle priser på www.denios.dk     

 W Til optagelse af metal (såsom værktøj, skruer, bolte, spåner m.m.) på 
vanskeligt tilgængelige steder såsom under maskiner

 W Magnethovedet er justerbart op til 150 grader
 W Teleskopskaftet er udtrækkeligt fra 66 til 104 mm
 W Fejeområde: 84 cm², fejebredde: 28 cm

Best.-nr. 268-052-JA
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Magnetstav

Best.-nr. 257-417-JA

Best.-nr. 268-049-JA

 W Med optimeret magnetfelt til at tiltrække dele - selv fra fuger og riller
 W Stabilt kabinet af rustfrit stål - også egnet til udendørs brug

 W Ideel til svært tilgængelige områder

Med ergonomisk håndtag og praktisk ophæng
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https://www.denios.dk/products/268052
https://www.denios.dk/products/257417
https://www.denios.dk/products/268049


Fejebredde 455 mm 610 mm 915 mm

Udvendig mål 
B x D x H [mm] 570 x 178 x 1300 950 x 190 x 1300 1250 x 200 x 1300

Best.-nr. 179-680-JA 284-060-JA 284-061-JA

NYHED

Magnetkoste

Magnetkoste til gaffeltrucks

 W Også fremragende egnet til ujævne, rå gulve, f.eks. grus, ridset beton, 
brosten m.m.

 W Nem at montere på gaffeltrucken
 W Magnetkosten griber sikkert fat i metalgenstande i en afstand på op til 
14 cm

 W De optagne metalgenstande kan let løsnes ved at trække håndtaget på 
oversiden op

 W Opsamlingskapacitet op til 80 kg
 W Fejebredde (mm): 910

 W Teleskopskaftet er udtrækkeligt 
fra 640 til 1020 mm

 W Ergonomisk skaft, håndtag med 
fingerhul og skridsikring

 W Fejehøjden kan indstilles fra 
19 - 38 mm

 W Ekstra store profilerede hjul til 
nem og sikker betjening

 W Stærk og stabil magnet til at fjerne farlige og irriterende 
metalgenstande i trafikområder, halgulve osv.

Magnetkost med justerbart teleskopskaft

 W Til undgåelse af farekilder
 W Optager let spåner og andre irriterende genstande, som tilstopper børsterne på en almindelig kost
 W Magnetkosten trækker metaldele ud af fuger og revner, hvor koste og fejemaskiner ikke kan komme til

 W Let fjernelse af de optagede 
metalgenstande ved enkel løse-
mekanisme på skaftet

 W Teleskopskaftet er udtrækkeligt 
fra 690 til 1020 mm

 W Til optagelse af metal på vanskeligt tilgængelige steder
 W Magnethoved justerbart op til 180 grader
 W Teleskopskaftet er udtrækkeligt fra 69 til 102 mm

Magnetkost med 
teleskopskaft

Magnetkost "Heavy Duty"

De optagne dele kan let løsnes ved at 
trække håndtaget på oversiden op.

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     

Magnetkost
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Best.-nr. 268-053-JA

Best.-nr. 268-047-JA

Best.-nr. 268-046-JA
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https://www.denios.dk/products/179680
https://www.denios.dk/products/284060
https://www.denios.dk/products/284061
https://www.denios.dk/products/268053
https://www.denios.dk/products/268047
https://www.denios.dk/products/268046


Indhold: 
1 vakuumpumpe med ventil og 
mængdebegrænser 
2 m vakuumslange, ø 38 mm 
1 Camlock-kobling 
3-delt rør 
1 gulv-mundstykke med 
gummiliste 
1 hånddyse

www.denios.dk/shop

Best.-nr. 123-224-JA

Tilbehør

Best.-nr.

Vakuumslange til væskesuger SV 6.4 og SV 6.16, 3 m lang, Ø 38 mm 177-326-JA
Tromlerem til 200 liters tromler 174-321-JA
Si til 200 liters væskesuger 179-650-JA

Indhold: 
1 vakuumpumpe med 
afspærringsventil og 
mængdebegrænser 
1 forbindelsesled med 90˚-vinkel til 
2"-hul 
2 m Vakuumslange, Ø 38 mm

Væskesuger SV 6.4

Væskesugere

Væskesuger SV 6.16

Væskesuger SV 6.16 med 
gulv-mundstykke

 W Til opsugning af bundsats i kar, diesel, olie osv. i biler eller tømning af 
opsamlingskar

 W Med trykluftdrift

Væskesuger SV 6.4, til montering på en 
tromle med spunshul (fås som tilbehør)

 Aktuelle priser på www.denios.dk     

Best.-nr. 123-223-JA
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 W Mulighed for genanvendelse af affaldsproduktet
 W Filtre er ikke nødvendige
 W Vakuum ved 6 bar (mm/Ws): 4.000
 W Flyder forhindrer, at den bliver overfyldt

 W Minimerer brug af absorptionsmateriale og 
bortskaffelsesomkostninger

www.denios.dk/kat/12850

Du kan finde alle produkter fra 
kategorien tromler her:

https://www.denios.dk/products/123224
https://www.denios.dk/products/177326
https://www.denios.dk/products/174321
https://www.denios.dk/products/179650
https://www.denios.dk/products/123223


PumpOut

Variant PumpOut PumpOut ATEX

Best.-nr. 179-647-JA 186-281-JA

Variant PressOut PressOut ATEX

Best.-nr. 257-588-JA 257-589-JA
Tilbehør si af rustfrit stål til filtrering af faste partikler

Best.-nr. 173-840-JA 173-840-JA

Indhold: 
venturi pumpe med mængdebegrænser (for at suge) 
membran pumpe (til at pumpe) 
sugeslange og rør, gulvmundstykke (ikke for opløsningsmidler!) 
si til filtrering af faste partikler 
200 liters beholder og transportvogn 
tromlerem for at undgå deformationer i forbindelse  med undertryk

Væskesugere

Sug og bortskaf væsker med én enhed

Indhold: 
venturi-pumpe med mængdebegrænser 
sugeslange og -rør 
hånd- og gulvdyse (ikke til opløsningsmidler) 
50 liters beholder og transportvogn

PressOut

 W Reducerer omkostningerne til bortskaffelse
 W Minimerer behov for absorbenter
 W Vedligeholdelsesfri, da der ikke er nogen roterende dele
 W Suger rene samt forurenede væsker fra f.eks gulve, maskiner, tanke etc.
 W Pumpes tilbage eller op i en affaldsbeholder

 W Særligt velegnet til køle- og adskillelsesvæsker, olieudslip, maling, 
vaskevand, diesel, adsorbenter osv.

 W Kan kombineres med afskummere
 W Fås i 2 versioner: PressOut og PumpOut

PumpOut suger væsken op og pumper den bagefter i en bortskaffelsesbeholder.

Kombineret brug: PumpOut suger kølevand ud af en maskine og adskiller 
samtidig partikler og væske. Olieudskillere på 2" spunshullet opsuger olien fra 
overfladen. Den rensede væske pumpes tilbage i maskinen.

Væsken i beholderen kan over en distance på 2 - 3 meter presses 
pneumatisk i en bortskaffelsestank (f.eks. IBC palletank).

Den smalle konstruktion, 
frihøjden på 135 mm 
og hjul diameteret på 
100 mm sørger for god 
manøvredygtighed, også ved 
trange pladsforhold.

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     483
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Trykluftsuger og vakuum-pumper til væsker med et flammepunkt over 55 ° C.

Olieudskillere siehe Seite

484

https://www.denios.dk/products/179647
https://www.denios.dk/products/186281
https://www.denios.dk/products/257588
https://www.denios.dk/products/257589
https://www.denios.dk/products/173840
https://www.denios.dk/products/173840


Tilbehør

Best.-nr.

ATEX-forlængerslange til væskesuger, 3 m, Ø 38 mm, antistatisk 173-839-JA
Tromlerem til 200 liters tromler 174-321-JA
Si til 50 liters ATEX væskesuger, af rustfrit stål, til filtrering af faste emner 173-840-JA
Si til 200 liters væskesuger 179-650-JA

 W Også til anvendelse i Ex-områder: gas zone 1 / støv zone 21

www.denios.dk/shop

Bærbare olieudskillere til brug 
forskellige steder; olien udskilles 
på begge sider af udskilleren.

Variant ATEX W50 ATEX W200

Best.-nr. 173-292-JA 179-646-JA

Variant dykkedybde 115 mm dykkedybde 270 mm dykkedybde 420 mm dykkedybde 575 mm

Udvendig mål L x B x H [mm] 170 x 110 x 255 170 x 110 x 410 170 x 110 x 560 170 x 110 x 715
Best.-nr. 179-651-JA 179-652-JA 179-653-JA 179-654-JA

Olieudskiller

Væskesuger ATEX W200 med 200 liters 
beholder af lakeret stål

Væskesugere

Væskesuger ATEX W54 og 
ATEX W200

Væskesuger ATEX W54 med 
54-l-rustfri stålbeholder

 W Til alle væsker med et flammepunkt over 55°C, f.eks. kølevand, olie, 
farver, slam, glykol, diesel, smøreolie etc. (ikke til opløsningsmidler!)

 W Med trykluft opsuges væsker fra gulve, ud af maskiner eller fra 
beholdere

 W Inkl. 2 m sugeslange (Ø 38 mm, antistatisk), 3-delt metal sugerør, 
gulvdyse, transportvogn (med antistatiske hjul) og beholder

 W Funktionssystem: Olie binder bedre til sig 
selv og andre genstande end vand. Det bliver 
optaget fra olieudskillerbåndet, og siden 
skummet af vandoverfladen.

 W Kapacitet fra op til 4 liter olie i timen
 W Til inden- og udendørs brug til vandbaserede 
vaske-, køle- og adskillelsesvæsker op til  
+100 °C

 W Inkl. timer og bånd af rustfrit stål og 
polyurethan (hurtig udskiftning)

Anvendelse: Olieudskiller med 
montagefod, monteret på 
kanten af en beholder.

 Aktuelle priser på www.denios.dk     484
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 W Kortsigtet optagelse
 W Lavere anskaffelses- og 
bortskaffelsesomkostninger

 W Forlængede brugstider for materialer og 
maskiner

Væskesuger  
PumpOut

se side
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Du kan finde alle produkter fra kategorien absorbenter her:

www.denios.dk/kat/39126

https://www.denios.dk/products/173839
https://www.denios.dk/products/174321
https://www.denios.dk/products/173840
https://www.denios.dk/products/179650
https://www.denios.dk/products/173292
https://www.denios.dk/products/179646
https://www.denios.dk/products/179651
https://www.denios.dk/products/179652
https://www.denios.dk/products/179653
https://www.denios.dk/products/179654


Type S 540-Asbest S 560-Asbest S 940 S 960 S 990

Kapacitet [W] 1500 1200 1400 1500 2800
Anvendelse L, M, H, ASBEST L, M, H, ASBEST L, M, ATEX TYPE 22 L, M, ATEX TYPE 22 L, M, H, ATEX TYPE 22
Ex-beskyttelsesklasse (karakterisering) – – II 3D Ex tD A22 T135 °C IP54 II 3D Ex tD A22 T135 °C IP54 II 3D Ex tD A22 T135 °C IP54
Volumen [l] 30 70 37 70 50
Undertryk [mbar] 250 230 230 250 230
Lydniveau [dB(A)] 59 57 60 59 67
Udvendig mål L x B x H [mm] 450 x 400 x 672 605 x 600 x 600 596 x 462 x 786 1000 x 655 x 610 810 x 600 x 1140
Vægt [kg] 10 25 19 33 50
Best.-nr. 210-582-JA 137-971-JA 218-631-JA 137-972-JA 218-632-JA
Tilbehør

Best.-nr. Sikkerhedsfiltersække (stk. pr. 
pakke = 5 stk.) 137-976-JA 137-977-JA 218-633-JA 137-981-JA 218-634-JA

Best.-nr. Mikrofilterelement 137-982-JA 137-983-JA – 137-984-JA –

 W Iht. europæiske sikkerhedsstandarder mht. arbejde med sundhedsfarligt og/eller eksplosionsfarligt støv
 W Opfylder kravene til sikkerhed og sundhed og er støjreducerede
 W Soft start af motoren - startstrøm holdes lav og spændingsfald undgås

Industristøvsuger til farligt støv

Industristøvsuger S 990 med filterpose og 
-element, affaldssæk og luftfilter.

Industristøvsuger S 960 med 3,5 m sugeslange 
Ø 27, sugerørsholder, filterpose og -element, 
værktøjsadapter, kabelopruller med 7,5 m kabel.

Tilbehørssæt: 4 m sugeslange (Ø 36 mm), 
forlængelses- og håndrør, gulv-, fugemundstykke og 
børstedyse, Best.-nr. 250-758-JA

Yderligere tilbehørssæt til industristøv-
sugerne findes i DENIOS’ onlineshop 
www.denios.dk/shop

Industristøvsugere

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     485
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Industristøvsuger S 940 med 4 m 
sugeslange, buet håndrør, filterpose og 
-element, luftfilter og fugemundstykke.

Industristøvsuger S 540-Asbest med 3 m 
sugeslange, buet håndrør og to forlængelsesrør 
(0,5 m, af forkromet stål), filterpose og -element, 
gulvdyse og fugemundstykke.

Industristøvsuger S 560-Asbest med 3 m 
sugeslange (Ø 36 mm), buet håndrør af rustfrit 
stål, filterpose og -element, fugemundstykke og 
stikkontakt.

https://www.denios.dk/products/210582
https://www.denios.dk/products/137971
https://www.denios.dk/products/218631
https://www.denios.dk/products/137972
https://www.denios.dk/products/218632
https://www.denios.dk/products/137976
https://www.denios.dk/products/137977
https://www.denios.dk/products/218633
https://www.denios.dk/products/137981
https://www.denios.dk/products/218634
https://www.denios.dk/products/137982
https://www.denios.dk/products/137983
https://www.denios.dk/products/137984
https://www.denios.dk/products/250758
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Variant åben

Volumen [l] 8 11 15 19
Udvendig mål  
L x B x H [mm] 515 x 390 x 145 520 x 390 x 150 600 x 450 x 180 610 x 457 x 178

Best.-nr. 116-050-JA 248-915-JA 248-916-JA 116-049-JA

Variant åben, med fralægningsbakke og afløb

Volumen [l] 8
Udvendig mål  
L x B x H [mm] 430 x 400 x 110

Best.-nr. 248-920-JA

Variant åben

Volumen [l] 40
Udvendig mål L x B x H [mm] 900 x 685 x 135
Best.-nr. 116-053-JA

Variant lukket, med afløb lukket, med udløbstud

Volumen [l] 4 8 8 14
Udvendig mål L x B x H [mm] 430 x 310 x 90 600 x 320 x 135 580 x 410 x 130 585 x 450 x 175
Best.-nr. 248-917-JA 248-918-JA 248-919-JA 248-921-JA

Variant lukket,
med hjul

Volumen [l] 60
Udvendig mål L x B x H [mm] 915 x 660 x 241
Best.-nr. 116-051-JA

Volumen [l] 80

Udvendig mål L x B x H [mm] 600 x 600 x 1270
Best.-nr. 137-188-JA

Spildoliesamlere

 W Til opsamling af væske, hvor der ikke står fast installerede beholdere til rådighed

Spildolie- og kølevæskekar

 Aktuelle priser på www.denios.dk     

Opsamlingskar til spildolie med hjul
 W Med integrerede hjul til nem transport af det 
fyldte kar

 W Aflåselig
 W Med udløbstud

 W Mobil 80 liter beholder til sikker og miljøbevidst indsamling af spildolie

Spildoliesamler

 W Med 2 løbehjul og 2 styrehjul
 W Inkl. 2 m tømningsslange med udløbsstuds
 W Stor påfyldningstragt (Ø 650 mm), højdejusterbar fra 1240 mm - 1760 mm
 W Fyldeventil til trykudtømning
 W Integreret væskestandsindikator
 W Integreret fralægningsbakke

https://www.denios.dk/products/116050
https://www.denios.dk/products/248915
https://www.denios.dk/products/248916
https://www.denios.dk/products/116049
https://www.denios.dk/products/248920
https://www.denios.dk/products/116053
https://www.denios.dk/products/248917
https://www.denios.dk/products/248918
https://www.denios.dk/products/248919
https://www.denios.dk/products/248921
https://www.denios.dk/products/116051
https://www.denios.dk/products/137188
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Bestil også

Kunststofsække af PE som beskyttelse mod grov tilsmudsning 
(1 pakke = 10 stk.)

Sikkerheds-indsamlingsbeholder til medier, der indeholder olie
 W Benyttes til optagelse af stoffer, der indeholder olie
 W Galvaniseret udførelse med letkørende hjul
 W Olie-aftapningshane og sivebund, således at resterende 
væske kan tømmes ud af beholderne

Affaldsbeholdere

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     

Beholder til faste medier, 200 liter
 W Vha. et integreret understel er denne beholder velegnet til decentral indsamling af faste 
affaldsstoffer

 W Galvaniseret udførelse
 W Stabile lukninger på låget
 W Transport: tilladt til faste medier, som iht. GGVSEB må transporteres i ”tromle af stål med 
aftageligt låg”

 W Aktiv lagring: tilladt - beholdere skal stå på fast grund, så spildte medier kan ses og fjernes
 W Passiv lagring: tilladt

Flammex slukningslåg til tromler
 W Flammex-slukningshoved af aluminium
 W Forvandler 200 liters tromler 
til selvslukkende sikkerheds-
affaldsbeholdere

 W Flammex-princip: I tilfælde af brand 
samler forbrændingsgasserne 
sig under den sortlakerede 
dækselring og "kvæler" 
således ilden, da der ikke 
længere kan trænge ilt 
ind i beholderen.

Tromlelåg med åbningsklap
 W Kuppel-overdel med selvlukkende 
åbningsklap

 W Forhenværende tromler 
kan anvendes som billige 
affaldsbeholdere

 W Fremstillet af miljøvenlig 
polyethylen (PE)

 W Dimensioner Ø × H [mm]:  
630 x 321 mm

Best.-nr. 116-804-JA

Best.-nr. 117-967-JA

Best.-nr. 265-886-JA

Best.-nr. 117-968-JA

Best.-nr. 156-779-JA

Foldbare genanvendelige lækagekar

se side
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Du kan finde alle produkter fra kategorien absorbenter her:

www.denios.dk/kat/39126

https://www.denios.dk/products/116804
https://www.denios.dk/products/117967
https://www.denios.dk/products/265886
https://www.denios.dk/products/117968
https://www.denios.dk/products/156779
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Volumen [l] 400 990

Diameter udvendig [mm] 1000 1250
Højde uden udluftning [mm] 1000 1335
Vægt [kg] 200 290
Standard(er) DIN 6623 DIN 6623
Best.-nr. 137-045-JA 137-047-JA

Volumen [l] 237 380 570 945

Effektiv volumen [l] 250 400 600 995
Diameter udvendig [mm] 800 1000 1000 1250
Højde uden udluftning [mm] 1200 1025 1210 1230
DIBt godkendelse Z-38.12-59 Z-38.12-59 Z-38.12-59 Z-38.12-59
Best.-nr. betjening af sagkyndige personer 157-075-JA 157-084-JA 157-085-JA 157-086-JA
DIBt godkendelse Z. 38. 12-46 Z. 38. 12-46 Z. 38. 12-46 Z. 38. 12-46
Best.-nr. betjeningsvenlig 117-735-JA 117-736-JA 117-737-JA 117-738-JA

5 Tanke til farlige medier

Spildolieopsamler, 400 og 995 liter
 W Dobbeltvægget beholder til opbevaring af spildolie og andre vandforurenende medier
 W Iht. DIN 6623-2
 W Godkendt til opbevaring af væsker med et flammepunkt > 55 °C
 W Til indendørs og udendørs opstilling
 W Korrosionsbeskyttelse vha. galvanisering (indvendig og udvendig)
 W Manuelt tragtlåg, kan fastgøres og aflåses
 W Integreret lækageindikator
 W Komfortabel påfyldningstragt (Ø 500 mm) med si
 W Tømningsledning med sikkerhedsforskruning
 W Målestav og udluftningsledning
 W Egnet til intern transport (i tom tilstand)
 W 2 krankroge

Lagertanke, 250 til 950 liter
 W Til vandforurenende medier og antændelige væsker
 W Dobbeltvægget og eksplosionsfast, med afspærring
 W Korrosionsbeskyttelse vha. indvendig og udvendig galvanisering
 W Integreret lækageindikator
 W Hydraulisk overfyldssikring
 W Udsugningsledning med aflåselig sikkerhedsforskruning
 W Med målestav og udluftningsledning
 W 2 krankroge til tom transport
 W Til indendørs og udendørs opstilling
 W Med DIBt-godkendelse som lagerbeholder
 W Fås som betjeningsvenlig version eller som version til betjening af sagkyndige personer

www.denios.dk/shop Aktuelle priser på www.denios.dk     

https://www.denios.dk/products/137045
https://www.denios.dk/products/137047
https://www.denios.dk/products/157075
https://www.denios.dk/products/157084
https://www.denios.dk/products/157085
https://www.denios.dk/products/157086
https://www.denios.dk/products/117735
https://www.denios.dk/products/117736
https://www.denios.dk/products/117737
https://www.denios.dk/products/117738


489

5

Udluftningsventil 
til automatisk 
trykaflastning

Åbning NW 400 i toppen og 
låseligt låg

ASF-beholder, med afløb

Volumen [l] 445 800 1000
Udvendig mål L x B x H [mm] 1230 x 1030 x 1040 1230 x 1030 x 1420 1230 x 1030 x 1600
Vægt [kg] 200 235 255
UN-godkendelse D/BAM 0470/31A D/BAM 0469/31A D/BAM 0469/31A
Best.-nr. 117-956-JA 117-957-JA 117-958-JA
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ASF-beholder, enkeltvægget

Volumen [l] 445 800 1000
Udvendig mål L x B x H [mm] 1230 x 1030 x 840 1230 x 1030 x 1220 1230 x 1030 x 1400
Vægt [kg] 175 210 230
UN-godkendelse D/BAM 0470/31A D/BAM 0469/31A D/BAM 0469/31A
Best.-nr. 117-952-JA 117-953-JA 117-955-JA

ASF-beholdere

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     

Beholder ASF-B med afløb, 445 liter Beholder ASF-B med afløb, 800 liter

 W Til sikker opbevaring og transport af væsker
 W Stabil, galvaniseret stålkonstruktion, enkeltvægget
 W Åbning NW 400 i toppen og sikkerhedsventil 1/2”
 W Gaffellommer til nem transport
 W Transportgodkendelse iht. ADR/RID/IMDG-Code, emballagegruppe II og III - transport: tilladt, uden 
hensyntagen til flammepunktet

 W Aktiv lagring: tilladt til vandforurenende medier med et flammepunkt > 55 °C Permanent 
opbevaring i mere end 6 måneder kræver brug af et opsamlingskar

 W Passiv lagring er tilladt uden hensyntagen til flammepunktet

 W Til opbevaring og transport af væsker
 W Enkeltvægget galvaniseret beholder med afløb og 2” afspærringsventil
 W Åbning NW 400 i toppen og sikkerhedsventil 1/2”
 W Transport af antændelige væsker og vandforurenende medier er tilladt uden begrænsninger
 W Egnet til passiv og aktiv lagring af vandforurenende medier med et flammepunkt > 55°C tilladt i 
forbindelse med et opsamlingskar

Der findes en række forskellige bestemmelser, der skal overholdes ved indsamling og især ved transport af f.eks. restmængder 
eller affald. Med ASF- (affaldsbeholdere til væsker) og ASP- (affaldsbeholdere til pastøse og faste medier) beholdere, tilbyder vi dig 
afprøvede og godkendte løsninger til et stort antal daglige krav, der findes i næsten alle virksomheder.

ASF-beholder, enkeltvægget

ASF-beholder, med afløb

Beholder ASF-B med afløb, 1.000 liter. (lagret i 
henhold til loven på et godkendt opsamlingskar)

Opsamlingskar DENIOS classic-line, til 
1 IBC palletank à 1000 liter, lakeret, 
 Best.-nr. 259-383-JA

Beholder ASF-B med afløb, 
1.000 liter

Yderligere 
opsamlingskar

se side
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https://www.denios.dk/products/117956
https://www.denios.dk/products/117957
https://www.denios.dk/products/117958
https://www.denios.dk/products/117952
https://www.denios.dk/products/117953
https://www.denios.dk/products/117955
https://www.denios.dk/products/259383
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ASF-beholder, dobbelt-vægget

Volumen [l] 100 280 445 800 1000
Udvendig mål L x B x H [mm] 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
Vægt [kg] 65 120 220 285 310
UN-godkendelse D/BAM 9440/1A2 D/BAM 6480/31A D/BAM 0471/31A D/BAM 0472/31A D/BAM 0472/31A
Best.-nr. 117-959-JY 120-363-JY 120-364-JY 117-960-JY 117-961-JY
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ASF- og ASP-beholdere

Beholder type ASF-D, 100 liter, dobbelt-
vægget

 Aktuelle priser på www.denios.dk     

 W Til sikker opbevaring og transport af væsker
 W Stabil, galvaniseret stålkonstruktion, dobbeltvægget
 W Udstyret med en vakuum-lækageindikator til pålidelig overvågning af 
tætheden

 W Lækagedetektor til at sikre tætheden
 W Gaffellommer til nem transport

 W Transportgodkendelse iht. ADR/RID/IMDG-Code, emballagegruppe II og 
III - transport: tilladt, uden hensyntagen til flammepunktet

 W Aktiv lagring op til 450 liter tilladt uden indskrænkninger - fra 450 liter 
tilladt til medier med et flammepunkt > 55°C

 W Gaffellommer til nem transport
 W Lagring uden yderligere opsamlingskar tilladt

Der findes en række forskellige bestemmelser, der skal overholdes ved indsamling og især ved transport af f.eks. restmængder eller 
affald. Med ASF- (affaldsbeholdere til væsker) og ASP- (affaldsbeholdere til pastøse og faste medier) beholdere, tilbyder vi dig afprøvede 
og godkendte løsninger til et stort antal daglige krav, der findes i næsten alle virksomheder.

Alle ASF-beholdere kan stables således, 
at en pladsbesparende opbevaring er 
mulig.

ASF beholder, dobbelt-vægget

Detaljebillede: lækagedetektor til at 
sikre tætheden af beholderen

https://www.denios.dk/products/117959
https://www.denios.dk/products/120363
https://www.denios.dk/products/120364
https://www.denios.dk/products/117960
https://www.denios.dk/products/117961
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ASP beholder til indsamling af faste og pastøse medier samt til spraydåser Til tomme spraydåser

Volumen [l] 240 600 800 800
Udvendig mål L x B x H [mm] 715 x 715 x 845 1200 x 1000 x 1023 1200 x 1000 x 1212 1200 x 1000 x 1212
Vægt [kg] 80 175 190 190
UN-godkendelse D/BAM   0460/11A D/BAM 12229/11A D/BAM 12229/11A D/BAM 12938
Best.-nr. 117-962-JY 117-964-JY 117-965-JY 208-417-JY

Kunststofsække af polyethylen (PE) som beskyttelse mod grov tilsmudsning af ASP-beholdere (1 pakke = 10 stk.)
Best.-nr. 117-963-JY 117-966-JY 117-966-JY 117-966-JY
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ASP beholder 800 liter

ASP beholder 800 liter til 
tomme spraydåser

Til faste og pastøse medier

ASF- og ASP-beholdere

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     

 W Til indsamling og sikker transport af faste og pastøse medier
 W Transportgodkendelse iht. ADR/RID/IMDG-Code, emballagegruppe II og III
 W Aktiv lagring tilladt - beholdere skal stå på fast grund, så spildte medier kan ses og fjernes
 W Passiv lagring tilladt
 W Stabil, galvaniseret stålkonstruktion
 W Låget åbnes nemt vha. hængselfjedre og kan fastgøres i to 
åbningsvinkler (70° og 270°).

 W Stabile plastsække fås som tilbehør til at beskytte beholderen mod 
forurening

Bestil også

Plastsække af 
polyethylen, beskytter 
beholderen mod 
forurening

ASP beholder 800 liter

https://www.denios.dk/products/117962
https://www.denios.dk/products/117964
https://www.denios.dk/products/117965
https://www.denios.dk/products/208417
https://www.denios.dk/products/117963
https://www.denios.dk/products/117966
https://www.denios.dk/products/117966
https://www.denios.dk/products/117966
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Stort sortiment af affaldssække

Type AB 100 AB 100-V

Volumen [l] 95 95
Udvendig mål L x B x H [mm] 450 x 450 x 870 450 x 450 x 870
Best.-nr. sølv 116-772-JA 116-775-JA
Best.-nr. gul 116-773-JA 116-776-JA

Tilbehør
Indvendig spand, 

galvaniseret –

Best.-nr. 116-761-JA –

Bestil også

geprüfte
Sicherheit

Piktogram-sæt (6 stk. / pakke)

Volumen [l] 45 68

Udvendig mål L x B x H [mm] 381 x 413 x 600 375 x 502 x 673
Best.-nr. 274-569-JA 274-570-JA

Volumen [l] 60 80 100

Dimensioner Ø x H [mm] 380 x 630 400 x 755 420 x 835
Best.-nr. 137-541-JA 137-543-JA 164-438-JA
Tilbehør låg, galvaniseret
Best.-nr. 137-542-JA 137-544-JA 164-738-JA

Bestell-Nr. 154-062-JA

Affaldsbeholdere

 Aktuelle priser på www.denios.dk     

 W Udførelse af rød farvet polyethylen
 W Selvlukkende sikkerhedslåg
 W Komfortabel åbning af låget vha. 
fodbetjening

 W FM-testet

 W Til bortskaffelse af pudseklude og andet affald, som er gennemvædet 
af aggressive eller korrosive væsker

Sikkerheds-affaldsbeholder af kunststof, 
45 til 68 liter

Specialbeholder til affald

 W Automatisk lukkende klap
 W Ikke brandbar og selvslukkende
 W Aftagelig overdel, let at tømme
 W 2 praktiske håndtag på siderne
 W Galvaniseret indvendig spand fås som tilbehør

 W Klassikeren til brug i industri og håndværk

 W Stålplade, galvaniseret iht. EN ISO 1461

Affaldsbeholdere

 W Med 2 greb i siderne for nem transport
 W Som tilbehør: galvaniseret låg

Du kan finde alle produkter fra 
kategorien tanke til lager og 
spildolie her:

www.denios.dk/kat/12773

se side
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https://www.denios.dk/products/116772
https://www.denios.dk/products/116775
https://www.denios.dk/products/116773
https://www.denios.dk/products/116776
https://www.denios.dk/products/116761
https://www.denios.dk/products/274569
https://www.denios.dk/products/274570
https://www.denios.dk/products/137541
https://www.denios.dk/products/137543
https://www.denios.dk/products/164438
https://www.denios.dk/products/137542
https://www.denios.dk/products/137544
https://www.denios.dk/products/164738
https://www.denios.dk/products/154062


 W Sikker indsamling af pudseklude og affald, beskyttelse mod brand ved hjælp af det selvlukkende låg, ekstra sikkerhed ved hjælp af 
udluftning i bunden, som forhindrer overophedning og selvantændelse

 W Beskyttelse af brændbare væsker ved hjælp af den tætsluttende beholder
 W FM-certificeret
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Volumen [l] 20 35 50 65

Udvendig mål L x B x H [mm] 382 x 385 x 429 440 x 450 x 490 495 x 505 x 540 535 x 545 x 580
Best.-nr. Stål 256-101-JA 256-102-JA 256-103-JA 256-104-JA
Best.-nr. Rustfrit stål 256-106-JA 256-122-JA 256-123-JA 256-124-JA
Tilbehør affaldssække, blå (500 stk. pr. pakke) affaldssække, blå (250 stk. pr. pakke) affaldssække, blå (250 stk. pr. pakke) affaldssække, blå (250 stk. pr. pakke)
Best.-nr. 243-873-JA 243-869-JA 243-869-JA 243-872-JA
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Sikkerhedsskraldespand

Den rene og sikre løsning til din arbejdsplads

Sikkerhedsskraldespand Oily Waste Can

 W Komfortabel betjening ved hjælp af en stor og skridsikker pedal
 W Store, ergonomiske håndtag på bagsiden af beholderen for nem tømning

Det selvlukkende låg forhindrer antændelse af 
indholdet, f.eks. ved gnister

Sikkerhedsskraldespand i rødlakeret stål, 35 liter, med 
selvlukkende låg og udluftning i bunden

Det ergonomiske håndtag letter også tømningen

Leveres med flersproget 
sikkerheds-klistermærke.

Dæmpet låg-lukkemekanisme for at reducere støj og 
skåne materialet

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     

https://www.denios.dk/products/256101
https://www.denios.dk/products/256102
https://www.denios.dk/products/256103
https://www.denios.dk/products/256104
https://www.denios.dk/products/256106
https://www.denios.dk/products/256122
https://www.denios.dk/products/256123
https://www.denios.dk/products/256124
https://www.denios.dk/products/243873
https://www.denios.dk/products/243869
https://www.denios.dk/products/243869
https://www.denios.dk/products/243872


Alle Produkte aus der Kategorie Gefahrstoffsammler 
finden Sie hier:

www.denios.de/kat/12773
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Materiale Stål Stål Rustfrit stål

Volumen [l] 73 73 73
Udvendig mål L x B x H [mm] 400 x 400 x 680 400 x 400 x 680 400 x 400 x 680
Farve korpus grå rød –
Farve låg blå rød –
Best.-nr. 210-633-JA 117-834-JA 188-618-JA
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Affaldsbeholdere

Affaldsbeholder af rustfrit stål, 
Best.-nr. 188-618-JA

Affaldsbeholder af stål i grå (RAL 7035), 
med åbningsklap i blå (RAL 5010), 
Best.-nr. 210-633-JA

 W Solid konstruktion af stålplade med 2 bæregreb i siderne
 W Aftagelig overdel, let at tømme
 W Med aftagelig overdel
 W Stabile fødder til sikker stand
 W Ikke brandbar og selvslukkende

Special affaldsbeholder med 
brandbeskyttelse

Affaldsbeholder af stål i rød 
(RAL 3000)

Anvendelseseksempel

 Aktuelle priser på www.denios.dk     

 W Afprøvet i flere årtier: ”twistkassen”

Du kan finde alle produkter fra kategorien 
rengøring og bortskaffelse her:

www.denios.dk/kat/12753

https://www.denios.dk/products/210633
https://www.denios.dk/products/117834
https://www.denios.dk/products/188618
https://www.denios.dk/products/188618
https://www.denios.dk/products/210633


 

ASP beholder til tomme 
spraydåser

Variant Ikke antistatisk, uden åbning Ikke antistatisk, med åbning Antistatisk, uden åbning Antistatisk, med åbning

Volumen [l] 120 200 120 200 120 120

UN-godkendelse 1H2W/X150/S/../A/
PA-01/TGM-K22

1H2W/X160/S/../A/
PA-01/TGM-K23

1H2W/X150/S/../A/
PA-01/TGM-K22

1H2W/X160/S/../A/
PA-01/TGM-K23

1H2W/X150/S/../A/PA-01/
TGM-K22

1H2W/X150/S/../A/PA-01/
TGM-K22

Udvendig mål L x B x H [mm] 554 x 498 x 960 674 x 580 x 1045 554 x 498 x 960 674 x 580 x 1045 554 x 498 x 960 554 x 498 x 960
Best.-nr. 272-856-JA 271-768-JA 271-776-JA 271-779-JA 271-756-JA 271-889-JA

    

  

  

  

  

se side
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Transportbeholder til tomme eller delvis tomme spraydåser

 W Godkendt til transport iht. ADR, UN 1950 

 W Robust, miljøvenlig beholder
 W Simpelt låsesystem muliggør nem åbning og lukning
 W Nem transport takket være store hjul
 W Godkendt som emballage

Variant Ikke antistatisk Antistatisk

Volumen [l] 120 200 120

UN-godkendelse 1H2W/X150/S/../A/
PA-01/TGM-K22

1H2W/X160/S/../A/
PA-01/TGM-K23

1H2W/X150/S/../A/
PA-01/TGM-K22

Udvendig mål  
L x B x H [mm] 560 x 498 x 960 674 x 580 x 1045 560 x 498 x 960

Best.-nr. 271-884-JA 271-885-JA 271-887-JA

  
  

  

Affaldsbeholdere

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     

Transportbeholder til farlige emner
 W Godkendt til transport iht. ADR
 W Egnet til f.eks. pudseklude, olie- og kemikaliebindere, granulater osv.
 W Patenteret låg med tætningssytemt, meget sikker mod lækage
 W Simpelt låsesystem muliggør nem åbning og lukning
 W Robust, miljøvenlig beholder
 W Nem transport takket være de store hjul
 W Godkendt som emballage for faste farlige medier, emballagegruppe I, II og 
III, intet yderligere udstyr

https://www.denios.dk/products/272856
https://www.denios.dk/products/271768
https://www.denios.dk/products/271776
https://www.denios.dk/products/271779
https://www.denios.dk/products/271756
https://www.denios.dk/products/271889
https://www.denios.dk/products/271884
https://www.denios.dk/products/271885
https://www.denios.dk/products/271887
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Volumen [l] 10 12

Dimensioner Ø x H [mm] 265 x 265 290 x 260
Best.-nr. 180-844-JA 181-317-JA

Volumen [l] 20 30 40

Dimensioner Ø x H [mm] 280 x 345 320 x 365 360 x 420
Best.-nr. 164-719-JA 164-721-JA 164-723-JA
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Volumen [l] 35

Udvendig mål B x H [mm] 410 x 514
Best.-nr. 116-870-JA
Tilbehør affaldssække, blå (250 stk. pr. pakke)
Best.-nr. 243-869-JA

Skraldespande og tilbehør

Skraldespande med hængslet låg
 W Robust og langtidsholdbar konstruktion af 
galvaniseret stål

 W Håndtag til let tømning
 W Galvaniseret for optimal korrosionsbeskyttelse
 W Stabilt bærehåndtag
 W Stk. pr. pakke = 10 stk.

Spand af galvaniseret stål, 10 og 12 liter

Affaldsbeholdere, 35 liter
 W Stabil udførelse og lang holdbarhed
 W Modstandsdygtig og kemikaliebestandig
 W Ideel til udendørsområder
 W Med 2 ergonomiske håndtag
 W Farve: antracit

Rund affaldsbeholder, 35 liters 
volumen, med låsebøjle,  
Best.-nr. 116-870-JA

 W Robust klassiker af stål

Du kan finde alle 
produkter fra kategorien 
skraldespande her:

www.denios.dk/kat/12891

https://www.denios.dk/products/180844
https://www.denios.dk/products/181317
https://www.denios.dk/products/164719
https://www.denios.dk/products/164721
https://www.denios.dk/products/164723
https://www.denios.dk/products/116870
https://www.denios.dk/products/243869
https://www.denios.dk/products/116870
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Volumen [l] 25 35 50 65 110 110

Variant 1 håndtag 1 håndtag 1 håndtag 2 håndtag 2 håndtag mobil, 2 håndtag
Dimensioner Ø x H [mm] 400 x 400 400 x 495 400 x 690 400 x 880 475 x 870 475 x 870
Best.-nr. 164-730-JA 164-731-JA 164-732-JA 164-734-JA 164-736-JA 164-737-JA
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Skraldespande og tilbehør

Systemskraldespand

 W Med hængslet låg
 W Alle ståldele er galvaniserede iht. EN ISO 1461
 W Meget stabil udførelse
 W Fremstillet iht. DIN 6628/6629 (støvfri tømning)

Mobil systemskraldespand med 
stabilt håndtag og kuglelejrede 
gummihjul, 110 Liter

System skraldespand med 2 side-
håndtag, 65 til 110 liter

 W Afprøvet i flere generationer

Elektrisk ledende 
affaldssække

Systemskraldespand med 
håndtag, 25 til 50 Liter

se side

511

https://www.denios.dk/products/164730
https://www.denios.dk/products/164731
https://www.denios.dk/products/164732
https://www.denios.dk/products/164734
https://www.denios.dk/products/164736
https://www.denios.dk/products/164737


Volumen [l] 9 20

Udvendig mål L x B x H [mm] 300 x 200 x 230 400 x 300 x 235
Indvendig mål L x B x H [mm] 260 x 160 x 215 355 x 255 x 215
Best.-nr. 117-924-JA 117-925-JA

www.denios.dk/shop

Bestil også

Variant vægmontering stationær beholder

Volumen [l] 6 6 30
Dimensioner 
Ø x H [mm] 140 x 375 140 x 375 200 x 950

Best.-nr. 129-600-JA 129-603-JA 129-605-JA
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Sikkerhedsbeholdere til batterier

Beholder til batterier, 670 liter

Indsamlingsboks til batterier

indsamlingsbeholder til 
batterier, 30 liter,  
Best.-nr. 129-605-JA

indsamlingsbeholder til batterier, 
forberedt til vægmontage,  
Best.-nr. 129-600-JA

Indsamlingsbeholder til batterier

 W Af syrebestandig kunststof
 W Med stor rude som niveauindikator

 W Stabil udførelse af slagfast kunststof af høj kvalitet
 W Med 2 åbninger til batterier og knapceller
 W Låg med plomberbar snaplås

indsamlingsbeholder til batterier, 
6 liter, Best.-nr. 129-603-JA

Låg
Af slagfast kunststof af høj kvalitet

 W Opfylder kravene i henhold til ADR og RID
 W Stabil udførelse af slagfast polypropylen af høj kvalitet
 W Med ekstra forstærkning egnet som indsamlingsboks til batterier
 W Dimensioner B x D x H (mm): 

udvendig: 1200 x 1000 x 790 
indvendig: 1100 x 910 x 610

Beholder i funktionelt design til adskilt indsamling af 
knapcellebatterier og 9 V batterier

med stor 
rude som 
niveauindikator

Detaljebillede: til 
adskilt indsamling af 
knapcellebatterier og 9 V 
batterier

 Aktuelle priser på www.denios.dk     

Best.-nr. 117-889-JA

Best.-nr. 117-888-JA

Stabelbeholdere PolyPro, 90 til 400 liter

se side

548

https://www.denios.dk/products/117924
https://www.denios.dk/products/117925
https://www.denios.dk/products/129600
https://www.denios.dk/products/129603
https://www.denios.dk/products/129605
https://www.denios.dk/products/129605
https://www.denios.dk/products/129600
https://www.denios.dk/products/129603
https://www.denios.dk/products/117889
https://www.denios.dk/products/117888


Bestil også

Udvendig mål L x B x H [mm] 1670 x 750 x 1000 2070 x 750 x 1000

Best.-nr. 248-725-JA 248-726-JA
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Udvendig mål L x B x H [mm] 675 x 210 x 190 1280 x 210 x 190 1530 x 190 x 210

Best.-nr. 169-481-JA 169-482-JA 169-484-JA

Beholder til lysstofrør

Boks til lysstofrør

 

 W Til opbevaring og intern transport
 W Fremstillet af let og robust polyethylen
 W Som tilbehør: beslag (se tilbehør), f.eks. til montering på 
gaffeltruck eller arbejdspodier

Beslag til montering 
af bokse til lysstofrør, 
f.eks. på platforme; med 
fastspændingsrem til 
fastgørelse på boksen

 W Af galvaniserede stålplader
 W Frihøjde vha. sokkelfødder til transport med palleløfter eller gaffeltruck
 W Krankroge
 W Kapacitet: ca. 1.100 rør Ø 25 mm eller ca. 500 rør Ø 37 mm

Sikkerhedsboks til lysstofrør

udvendig: 1200 x 1000 x 790 
indvendig: 1100 x 910 x 610

 W Bokse med håndtag og låg til sikker håndtering af lysstofrør

 W Til miljøvenlig indsamling og intern transport af lysstofrør
 W Opfylder kravene iht. ADR 1.1.3.10 c

Lager- og transportbokse til 
lysstofrør, 600, 1200 og 1500 mm

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     

Depot til lysstofrør med dør og låg

Best.-nr. 170-972-JA

https://www.denios.dk/products/248725
https://www.denios.dk/products/248726
https://www.denios.dk/products/169481
https://www.denios.dk/products/169482
https://www.denios.dk/products/169484
https://www.denios.dk/products/170972


www.denios.dk/shop

Variant fritstående, fodbetjent med plastlåg

Best.-nr. galvaniseret 219-519-JA
Best.-nr. pulverlakeret 219-520-JA
Tilbehør Kunststof affaldssække, blå (250 stk. pr. pakke)
Best.-nr. 145-136-JA

Variant
friststående, med 

plastlåg
fritstående, med stållåg

Best.-nr. galvaniseret 164-658-JA 164-660-JA
Best.-nr. pulverlakeret 164-659-JA 164-661-JA
Tilbehør Kunststof affaldssække, blå (250 stk. pr. pakke)
Best.-nr. 145-136-JA 145-136-JA

Variant til vægmontage, med plastlåg til vægmontage, med stållåg

Best.-nr. galvaniseret 164-664-JA 164-669-JA
Best.-nr. pulverlakeret 164-665-JA 164-670-JA
Tilbehør Kunststof affaldssække, blå (250 stk. pr. pakke)
Best.-nr. 145-136-JA 145-136-JA
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Holdere til affaldssække

Affaldssæk-stativ med hygiejnisk 
fodbetjening

Affaldssæk-stativ

Affaldssæk-stativ, ramme og låg af galvaniseret stål, 
Best.-nr. 164-669-JA

Affaldssæk-stativ, til vægmontage, med 
pulverlakeret ramme og kunststoflåg, 
Best.-nr. 164-665-JA  

 W Egnet til 120 liters affaldssække

 W Egnet til 120 liters affaldssække

Affaldssæk-stativ, fodbetjent, med pulverlakeret ramme og 
kunststoflåg, Best.-nr. 219-520-JA

Affaldssæk-stativ, ramme og låg af galvaniseret stål, 
Best.-nr. 164-660-JA

 W Robust låg
 W Egnet til 120 liters sække

 W Den alsidige klassiker til brug på lageret og i produktionen
 W Begge hænder forbliver rene takket være den komfortable 
fodbetjening

 W Stabil ramme af stålrør med robust  
kunststof-låg

 W Affaldssæk-stativ til effektiv 
affaldsindsamling

 W Stabil ramme af stålrør med robust låg

 W Til effektiv affaldsindsamling

Affaldssæk-stativ til 
vægmontage

 Aktuelle priser på www.denios.dk     

https://www.denios.dk/products/219519
https://www.denios.dk/products/219520
https://www.denios.dk/products/145136
https://www.denios.dk/products/164658
https://www.denios.dk/products/164660
https://www.denios.dk/products/164659
https://www.denios.dk/products/164661
https://www.denios.dk/products/145136
https://www.denios.dk/products/145136
https://www.denios.dk/products/164664
https://www.denios.dk/products/164669
https://www.denios.dk/products/164665
https://www.denios.dk/products/164670
https://www.denios.dk/products/145136
https://www.denios.dk/products/145136
https://www.denios.dk/products/164669
https://www.denios.dk/products/164665
https://www.denios.dk/products/219520
https://www.denios.dk/products/164660


Variant mobil, med plastlåg mobil, med stållåg

Best.-nr. galvaniseret 219-506-JA 219-508-JA
Best.-nr. pulverlakeret 219-507-JA 219-509-JA
Tilbehør Kunststof affaldssække, blå (250 stk. pr. pakke)
Best.-nr. 145-136-JA 145-136-JA

Variant mobil, med plastlåg mobil, med stållåg

Best.-nr. galvaniseret 219-510-JA 219-512-JA
Best.-nr. pulverlakeret 219-511-JA 219-513-JA
Tilbehør Kunststof affaldssække, blå (250 stk. pr. pakke)
Best.-nr. 145-136-JA 145-136-JA

Variant uden låg med låg

Udvendig mål L x B x H [mm] 730 x 695 x 1230
Volumen [l] 1000
Best.-nr. stationær 164-713-JA 164-714-JA
Best.-nr. med hjul 164-715-JA 165-076-JA
Tilbehør affaldssække til special affaldsbeholdere til stort affald, 1.000 liter, transparent (stk. pr. pakke = 10 stk.)
Best.-nr. 165-578-JA 165-578-JA
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Holdere til affaldssække

Mobilt stativ til affaldssække, med 4 hjul, 
pulverlakeret, med stållåg

Mobilt stativ til affaldssække, med 2 hjul, 
pulverlakeret, med stållåg

Special affaldsbeholder til 
stort affald

1.000-l-specialindsamler 
med låg, stationær,  
Best.-nr. 164-714-JA

1.000-l-specialindsamler 
uden låg, med hjul,  
Best.-nr. 164-715-JA

 W Stabil ramme af stålrør på to 
letkørende hjul

 W Robust låg
 W En ekstra skærm forhindrer, at 
affaldssækken blokerer hjulene 
under transporten.

 W Til 120 liters affaldssække

 W Stabil stålramme med pulverlakering
 W Affaldssække fås som tilbehør

 W Stabil ramme af stålrør, 
letkørende hjul

 W Robust låg
 W Til 120 liters affaldssække

 W Stor affaldsbeholder med 1.000 liters 
volumen

Mobilt stativ til affaldssække, 
med 4 hjul, pulverlakeret, 
med stållåg,  
Best.-nr. 219-513-JA

Mobilt stativ til affaldssække, 
med 2 hjul, pulverlakeret, 
med stållåg,  
Best.-nr. 219-509-JA

En ekstra skærm forhindrer, at 
affaldssækken blokerer hjulene 
under transporten.

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     

www.denios.dk/kat/12897

Du kan finde alle produkter fra kategorien 
holdere til affaldssække her:

https://www.denios.dk/products/219506
https://www.denios.dk/products/219508
https://www.denios.dk/products/219507
https://www.denios.dk/products/219509
https://www.denios.dk/products/145136
https://www.denios.dk/products/145136
https://www.denios.dk/products/219510
https://www.denios.dk/products/219512
https://www.denios.dk/products/219511
https://www.denios.dk/products/219513
https://www.denios.dk/products/145136
https://www.denios.dk/products/145136
https://www.denios.dk/products/164713
https://www.denios.dk/products/164714
https://www.denios.dk/products/164715
https://www.denios.dk/products/165076
https://www.denios.dk/products/165578
https://www.denios.dk/products/165578
https://www.denios.dk/products/164714
https://www.denios.dk/products/164715
https://www.denios.dk/products/219513
https://www.denios.dk/products/219509


www.denios.dk/shop

Volumen [l] 1100

Udvendig mål L x B x H [mm] 1360 x 1030 x 1440
Best.-nr. galvaniseret 116-068-JA
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Volumen [l] 500 660 770 1100

Udvendig mål L x B x H [mm] 1360 x 655 x 1135 1373 x 780 x 1213 1373 x 776 x 1365 1373 x 1073 x 1354
Best.-nr. grå 188-647-JA 188-695-JA 188-699-JA 188-703-JA
Best.-nr. grøn 116-786-JA 116-784-JA 190-859-JA 116-073-JA
Best.-nr. gul – 188-694-JA 188-698-JA 188-702-JA
Best.-nr. blå – 188-696-JA 188-700-JA 188-704-JA
Best.-nr. brun – 188-697-JA 188-701-JA 188-705-JA

Affaldscontainere med hjul

Affaldscontainer af 
galvaniseret stål

Affaldscontainere af kunststof, med hjul

 W Lav egenvægt ved høj stabilitet
 W Vejr- og UV-bestandig
 W Med 4 sikkerheds-styrehjul, heraf 2 med bremser
 W Som standard med sikkerhedsstuds og lukkelig vandafløb
 W Fremstillet iht. EN 840

 W Med gummiliste som beskytter fingrene
 W Fremstillet af galvaniseret stål iht. EN 840
 W Udstyret med 4 sikkerhedsstyrehjul, heraf 2 med bremser
 W Som standard med studs og lukkelig vandafløb

Affaldscontainere af stål, med hjul
 W Låget kan fastgøres i to positioner

 W Resistent mod mange kemikalier
 W Ergonomiske håndtag på alle sider muliggør komfortabel og sikker transport

 Aktuelle priser på www.denios.dk     

https://www.denios.dk/products/116068
https://www.denios.dk/products/188647
https://www.denios.dk/products/188695
https://www.denios.dk/products/188699
https://www.denios.dk/products/188703
https://www.denios.dk/products/116786
https://www.denios.dk/products/116784
https://www.denios.dk/products/190859
https://www.denios.dk/products/116073
https://www.denios.dk/products/188694
https://www.denios.dk/products/188698
https://www.denios.dk/products/188702
https://www.denios.dk/products/188696
https://www.denios.dk/products/188700
https://www.denios.dk/products/188704
https://www.denios.dk/products/188697
https://www.denios.dk/products/188701
https://www.denios.dk/products/188705


Volumen [l] 80 120 240 360

Udvendig mål L x B x H [mm] 520 x 445 x 940 560 x 480 x 935 735 x 580 x 1065 860 x 625 x 1095
Best.-nr. grå 116-178-JA 116-186-JA 116-199-JA 116-206-JA
Best.-nr. grøn 116-184-JA 116-191-JA 116-204-JA 116-210-JA
Best.-nr. gul 116-183-JA 116-190-JA 116-203-JA 116-209-JA
Best.-nr. blå 116-182-JA 116-189-JA 116-202-JA 116-208-JA
Best.-nr. rød 116-181-JA 116-188-JA 116-201-JA 116-207-JA
Tilbehør

Best.-nr. affaldssække 100 µ (stk. pr. pakke = 
100 stk.) 202-391-JA 165-476-JA 165-477-JA 262-556-JA

Best.-nr. affaldssækholder 197-098-JA 156-997-JA 156-998-JA 273-736-JA

Bestil også

Volumen [l] 120 240

Udvendig mål L x B x H [mm] 568 x 460 x 920 712 x 570 x 1050
Best.-nr. galvaniseret 195-363-JA 116-217-JA

Best.-nr. 154-062-JA
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Affaldsbeholdere med hjul

Affaldsbeholdere af stål, med hjul
 W Ideel til udendørs områder
 W Fremstillet af galvaniseret stål
 W Med optimal korrosionsbeskyttelse
 W Fremstillet iht. EN 840

Piktogramsæt
 W Til affaldssorteringsstationer og 
affaldscontainere

 W Piktogramsæt med følgende symboler: 
papir, kunststof, restaffald, glas, blik/
metal og biologisk affald

 W Vandfast og selvklæbende
 W Dimensioner (H x B): 180 x 160 mm

Affaldsbeholdere af kunststof, med hjul

 W Vejr- og UV-bestandig
 W Resistent mod mange kemikalier
 W Med robust understel, let at manøvrere
 W Ergonomisk håndtag
 W Fremstillet iht. EN 840

 W Lav egenvægt ved høj stabilitet
 W Komfortabel lågåbning

Affaldscontainer af galvaniseret 
stål, Best.-nr. 116-217-JA

Holdere til affaldssække fås som 
tilbehør

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     
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Sikkerheds-
indsamlingsbeholder til 
medier, der indeholder olie

se side

487

Du kan finde alle produkter fra kategorien depoter til skraldespande her:

www.denios.dk/kat/12892

https://www.denios.dk/products/116178
https://www.denios.dk/products/116186
https://www.denios.dk/products/116199
https://www.denios.dk/products/116206
https://www.denios.dk/products/116184
https://www.denios.dk/products/116191
https://www.denios.dk/products/116204
https://www.denios.dk/products/116210
https://www.denios.dk/products/116183
https://www.denios.dk/products/116190
https://www.denios.dk/products/116203
https://www.denios.dk/products/116209
https://www.denios.dk/products/116182
https://www.denios.dk/products/116189
https://www.denios.dk/products/116202
https://www.denios.dk/products/116208
https://www.denios.dk/products/116181
https://www.denios.dk/products/116188
https://www.denios.dk/products/116201
https://www.denios.dk/products/116207
https://www.denios.dk/products/202391
https://www.denios.dk/products/165476
https://www.denios.dk/products/165477
https://www.denios.dk/products/262556
https://www.denios.dk/products/197098
https://www.denios.dk/products/156997
https://www.denios.dk/products/156998
https://www.denios.dk/products/273736
https://www.denios.dk/products/195363
https://www.denios.dk/products/116217
https://www.denios.dk/products/154062
https://www.denios.dk/products/116217


www.denios.dk/shop

Best.-nr. 115-212-JA

Vippeanordninger til affaldsbeholdere

 W Til nem tømning af affaldsbeholdere

Mobil vippeanordning til affaldsbeholdere FMT

 W Egnet til skraldespande med 80, 120 og 240 liters volumen
 W Affaldsbeholderen løftes vha. hydraulikpumpe og tømmes automatisk
 W Nedsænkning vha. trykventil
 W Nem at flytte vha. stabile styrehjul med kugleleje
 W Udvendige mål B × D × H (mm): 1000 x 1200 x 1700
 W Samlet højde ved fuld udstrækning 3200 mm
 W Bæreevne: 100 kg

Vippeanordninger til affaldsbeholdere MT 240 til 240 liters 
affaldsbeholdere

 W Til gaffeltruck, til optagelse og tømning af 240 liters affaldsspand
 W Stabil, galvaniseret stålkonstruktion
 W Optagelsen af beholderen startes bagfra
 W Ved tømning løsnes låsen fra førersædet
 W Med sikringskæde
 W Bæreevne: 150 kg

 Aktuelle priser på www.denios.dk     504
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Best.-nr. 115-211-JA

Set fra siden MT 240, mål i mm

Plantegning MT 240, mål i mm

Store skraldespande

se side
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https://www.denios.dk/products/115212
https://www.denios.dk/products/115211


Best.-nr. 265-610-JA

Best.-nr. 265-606-JA

Best.-nr. 163-468-JA Best.-nr. 163-473-JA Best.-nr. 265-643-JA

Rengøringsvogne og tilbehør

Gribetang

Type BType A

 W Til bekvem indsamling af 
affald

 W Komfortabel betjening
 W Robust og ergonomisk 
håndtag

 W Lav slitage pga. indvendig 
liggende tovtræk

 W bløde, glidefast gummigriber 
til glatte emner såsom flasker, 
dåser osv., totallængde 920 mm

 W åben spids til at løsne affald, 
robust griber, totallængde 
900 mm

Rengøringsvogn til affaldssække
 W Stabil stålkonstruktion med holder til 120 liters affaldssække (inkl. 
gummibånd som forhindrer, at sækken glider ned)

 W Med store (Ø 300 mm), letkørende hjul og stabil kunststoflåg
 W Praktisk holder til kost, skovl m.m.
 W Integreret fag til affaldssække, handsker m.m.
 W Ergonomisk skubbehåndtag

Rengøringsvogn til affaldsbeholdere
 W Stabil og højdejusterbar stålkonstruktion (885 - 1135 mm) til 
optagelse af affaldsbeholdere med en maks. bredde på 470 mm 
(uden hjul)

 W Med store (Ø 300 mm), letkørende hjul
 W Praktisk holder til kost, skovl m.m.
 W Integreret fag til affaldssække, handsker m.m.
 W Ergonomisk skubbehåndtag

Stativ til 
affaldssække, bærbar

 W Fleksibel i brug både indendørs og 
udendørs

 W Stabil og let ramme med ergonomisk 
håndtag

 W Det integrerede gummibånd forhindrer, 
at sækken glider ned

Type C
 W Universel anvendelig, 
ekstrem let og med 
komfortabel "pistol"-greb 
samt udsparinger til 
fingrene

 W Totallængde: 820 mm

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     505
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Stort sortiment af 
affaldssække

Du kan finde alle produkter fra 
kategorien beskyttelseshandsker 
her:

www.denios.dk/kat/12861

Best.-nr. 265-593-JA

se side
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https://www.denios.dk/products/265610
https://www.denios.dk/products/265606
https://www.denios.dk/products/163468
https://www.denios.dk/products/163473
https://www.denios.dk/products/265643
https://www.denios.dk/products/265593
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 W Lugt- og brandhæmmende
 W Ikke antændelig iht. DIN 4102
 W Af galvaniserede kvalitetsstålplader

 W Miljøvenlig pulverlakering af høj kvalitet
 W Aflåselige fløjdøre
 W Selvlukkende klap

Genbrugsindsamler af stål eller rustfrit stål

 Aktuelle priser på www.denios.dk     

Affaldssorteringsstationer

Skab til genanvendelig 
affald, med 4 indvendige 
beholdere,
Best.-nr. 188-590-JA

 W Som stationær affaldsindsamler
 W Udstyret med aftageligt låg med åbningsklap og udtagelig indvendig beholder
 W Til hver beholder leveres et sæt piktogrammer til nem orientering

Affaldssorteringsstation AB 65-B, 65 liter
 W Lugt- og brandhæmmende affaldsbeholder

som standard med 
galvaniseret indvendig 
beholder

Affaldsbeholder type AB 65-B, fås i 5 farver 
eller rustfrit stål

Variant 4 x 45 liter 3 x 45 liter 2 x 45 liter 1 x 90 liter

Udvendig mål L x B x H [mm] 1100 x 320 x 975 860 x 320 x 975 620 x 320 x 975 620 x 320 x 975
Best.-nr. 188-590-JA 188-591-JA 210-637-JA 210-638-JA

Variant AB 65-B

Volumen [l] 65
Udvendig mål  
L x B x H [mm] 400 x 380 x 970

Stål

Best.-nr. grå 116-778-JA
Best.-nr. rød 116-779-JA
Best.-nr. blå 116-780-JA
Best.-nr. gul 116-781-JA
Best.-nr. grøn 116-782-JA
Rustfrit stål

Best.-nr. 188-617-JA
Tilbehør –

Du kan finde alle produkter fra kategorien 
systemer til affaldssortering her:

www.denios.dk/kat/12890

https://www.denios.dk/products/188590
https://www.denios.dk/products/188590
https://www.denios.dk/products/188591
https://www.denios.dk/products/210637
https://www.denios.dk/products/210638
https://www.denios.dk/products/116778
https://www.denios.dk/products/116779
https://www.denios.dk/products/116780
https://www.denios.dk/products/116781
https://www.denios.dk/products/116782
https://www.denios.dk/products/188617


geprüfte
Sicherheit

Variant håndbetjening og holder til affaldssække

Volumen [l] 45 60 75 120
Udvendig mål  
L x B x H [mm] 400 x 380 x 800 400 x 380 x 900 400 x 380 x 1000 450 x 450 x 1100

Best.-nr. 164-288-JA 164-322-JA 164-427-JA 164-456-JA

Variant håndbetjening og galvaniseret indvendig beholder

Volumen [l] 45 60 75 120
Udvendig mål  
L x B x H [mm] 400 x 380 x 800 400 x 380 x 900 400 x 380 x 1000 450 x 450 x 1100

Best.-nr. 164-294-JA 164-328-JA 164-434-JA 164-465-JA

Variant fodbetjening via pedal og holder til affaldssække

Volumen [l] 45 60 75 120
Udvendig mål  
L x B x H [mm] 400 x 380 x 800 400 x 380 x 900 400 x 380 x 1000 450 x 450 x 1100

Best.-nr. 164-310-JA 164-412-JA 164-441-JA 164-474-JA

Variant fodbetjening via pedal og galvaniseret indvendig beholder

Volumen [l] 45 60 75 120
Udvendig mål  
L x B x H [mm] 400 x 380 x 800 400 x 380 x 900 400 x 380 x 1000 450 x 450 x 1100

Best.-nr. 164-316-JA 164-419-JA 164-448-JA 164-484-JA
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Bestil også

Affaldskombinationer, 45 til 120 liter
 W Gennemtænkte og afprøvede systembeholdere til brug på kontoret, i 
offentlige områder eller i produktionen

 W Brand- og lugthæmmende
 W Ikke brændbar og brandhæmmende
 W Fremstillet af galvaniserede kvalitetsstålplader
 W Pulverlakering af høj kvalitet
 W Den runde overdel forhindrer at affaldet lægges på beholderen.

Affaldssorteringsstationer af stål

Affaldsbeholder med håndbetjening og 
galvaniseret indvendig beholder

Robust fodpedal af rustfrit stålEt sæt bestående af 4 selvklæbende pads til 
afmærkning og sortering følger med ved leveringen.

Åbningsklap med gasfjeder for lydløs 
lukning; den runde overdel forhindrer 
at affaldet lægges på beholderen

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     

Best.-nr. 202-391-JA

Kunststof affaldssække, blå 
(250 stk. / pakke)

Best.-nr. 154-062-JA

Piktogram-sæt (6 stk. / pakke) Hjulsæt til håndbetjent affaldssorteringsstation

Best.-nr. 242-451-JA

hjulsæt til 
affaldsbeholder, 
bestående af 4 styrehjul, 
heraf 2 med bremse

 W Forstærket fløjdør med stabil håndtag af rustfrit stål og magnetlukning, 
ekstra firkantlås som standard

 W Udstyret med komfortabel, udtrækkelig holder til affaldssække
 W 2 justerbare fødder på forsiden
 W Inkl. 4 selvklæbende pads i forskellige farver til afmærkning

https://www.denios.dk/products/164288
https://www.denios.dk/products/164322
https://www.denios.dk/products/164427
https://www.denios.dk/products/164456
https://www.denios.dk/products/164294
https://www.denios.dk/products/164328
https://www.denios.dk/products/164434
https://www.denios.dk/products/164465
https://www.denios.dk/products/164310
https://www.denios.dk/products/164412
https://www.denios.dk/products/164441
https://www.denios.dk/products/164474
https://www.denios.dk/products/164316
https://www.denios.dk/products/164419
https://www.denios.dk/products/164448
https://www.denios.dk/products/164484
https://www.denios.dk/products/202391
https://www.denios.dk/products/154062
https://www.denios.dk/products/242451
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Tilbehør Indvendig spand til 40 liters modul Indvendig spand til 60 liters modul

Udvendig mål L x B x H [mm] 210 x 300 x 530 335 x 310 x 530
Best.-nr. 137-067-JA 137-068-JA
Tilbehør kunststof affaldssække, grå (250 stk. pr. pakke) affaldssække, blå (250 stk. pr. pakke)
Best.-nr. 262-554-JA 243-872-JA

Variant 1 x 40 liter 2 x 40 liter 3 x 40 liter 4 x 40 liter
1 udvidelsesmodul à 

40 liter

Volumen [l] 40 80 120 160 40
Udvendig mål  
L x B x H [mm] 405 x 250 x 570 505 x 405 x 570 760 x 405 x 570 1010 x 405 x 570 405 x 250 x 570

Best.-nr. 137-011-JA 137-018-JA 137-019-JA 137-020-JA 137-022-JA
Tilbehør kunststof affaldssække, grå (250 stk. pr. pakke)
Best.-nr. 262-554-JA 262-554-JA 262-554-JA 262-554-JA 262-554-JA

Variant 1 x 60 liter 2 x 60 liter 3 x 60 liter 4 x 60 liter
1 udvidelsesmodul à 

60 liter

Volumen [l] 60 120 180 240 60
Udvendig mål  
L x B x H [mm] 405 x 360 x 570 710 x 405 x 570 1060 x 405 x 570 1410 x 405 x 570 405 x 360 x 570

Best.-nr. 137-023-JA 137-024-JA 137-029-JA 137-031-JA 137-034-JA
Tilbehør affaldssække, blå (250 stk. pr. pakke)
Best.-nr. 243-872-JA 243-872-JA 243-872-JA 243-872-JA 243-872-JA

Tilbehør Rullevogn Rullevogn

Variant til 2 x 40-, 3 x 40- eller 2 x 60 liters beholdere til 4 x 40-, 3 x 60- eller 4 x 60 liters beholdere
Længde justerbar fra ... til (mm) 510 - 860 1010 - 1410
Udvendig mål B x H [mm] 415 x 110 415 x 110
Best.-nr. 137-069-JA 137-071-JA

Tilbehør
Låg til 40 liters 

modul
Låg til 60 liters 

modul

Best.-nr. grå 137-039-JA 137-061-JA
Best.-nr. blå 137-041-JA 137-062-JA
Best.-nr. gul 137-042-JA 137-063-JA
Best.-nr. grøn 137-043-JA 137-064-JA
Best.-nr. brun 137-044-JA 137-065-JA
Best.-nr. rød 137-046-JA 137-066-JA
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Best.-nr. 137-020-JA

Genbrugsmodulsystem

Den indvendige spand er fremstillet af flammegalvaniseret plade og pulverlakeret antracit. Ved brug af den 
indvendige spand anbefales det ved transport at benytte rullevogn.

Indvendig spand

Det er muligt at udvide og sammensætte dit eget individuelle genbrugsmodulsystem 
med supplerende elementer. De farvede låg (der kan vælges mellem 6 farver - fås som 
tilbehør) muliggør sortering af forskelligt slags affald. Til hver beholder hører der et sæt 
piktogrammer, som kan bruges til at markere, hvilket genbrugsmateriale der hører til 
elementet. 

Genbrugsmodulsystem, 3 elementer, 60 liter, 
Best.-nr. 137-029-JA

Rullevognene muliggør nem transport af den ønskede beholder-kombination. Vognene kan udtrækkes som et 
teleskop således, at de kan bruges til et forskelligt antal beholdere / størrelser.

Rullevogn

 W Modulært affalds- og indsamlingssystem u/låg, kan udvides
 W Ideel til hygiejnisk og lugtfri bortskaffelse af affald
 W Fremstillet af vejrbestandig og slagfast materiale, leveres som samlesæt

(låg fås som tilbehør)

 Aktuelle priser på www.denios.dk     

Genbrugsmodulsystem, 4 elementer, 40 liter. 
(låg fås som tilbehør)

Affaldsposerne fastgøres hurtigt og nemt vha. en 
klemmeskinne.

Du kan finde alle 
produkter fra 
kategorien systemer til 
affaldssortering her:

www.denios.dk/kat/12890

https://www.denios.dk/products/137067
https://www.denios.dk/products/137068
https://www.denios.dk/products/262554
https://www.denios.dk/products/243872
https://www.denios.dk/products/137011
https://www.denios.dk/products/137018
https://www.denios.dk/products/137019
https://www.denios.dk/products/137020
https://www.denios.dk/products/137022
https://www.denios.dk/products/262554
https://www.denios.dk/products/262554
https://www.denios.dk/products/262554
https://www.denios.dk/products/262554
https://www.denios.dk/products/262554
https://www.denios.dk/products/137023
https://www.denios.dk/products/137024
https://www.denios.dk/products/137029
https://www.denios.dk/products/137031
https://www.denios.dk/products/137034
https://www.denios.dk/products/243872
https://www.denios.dk/products/243872
https://www.denios.dk/products/243872
https://www.denios.dk/products/243872
https://www.denios.dk/products/243872
https://www.denios.dk/products/137069
https://www.denios.dk/products/137071
https://www.denios.dk/products/137039
https://www.denios.dk/products/137061
https://www.denios.dk/products/137041
https://www.denios.dk/products/137062
https://www.denios.dk/products/137042
https://www.denios.dk/products/137063
https://www.denios.dk/products/137043
https://www.denios.dk/products/137064
https://www.denios.dk/products/137044
https://www.denios.dk/products/137065
https://www.denios.dk/products/137046
https://www.denios.dk/products/137066
https://www.denios.dk/products/137020
https://www.denios.dk/products/137029
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Volumen [l] 15 30 50

Dimensioner Ø x H [mm] 250 x 375 350 x 490 350 x 690
Stål

Best.-nr. sort 172-140-JA 172-145-JA 172-150-JA
Best.-nr. rød – 172-147-JA 172-152-JA
Rustfrit stål

Best.-nr. 172-144-JA 172-149-JA 172-154-JA

 

Volumen [l] 16 24

Dimensioner Ø x H [mm] 245 x 340 295 x 370
Best.-nr. rød 180-743-JA 180-750-JA
Best.-nr. sort 180-745-JA 180-752-JA
Best.-nr. lysegrå 180-746-JA 180-753-JA
Best.-nr. sølv 180-748-JA 180-755-JA

 

Flammex-princippet til kvælning af ild

 

Flammex-princippet til kvælning af ild

Sikkerheds-papirkurve, 15 til 50 liter

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     

Flammex-papirkurve af stål og rustfrit stål, 15 til 50 liter
 W Selvslukkende efter Flammex-princippet
 W Ideel til brandbeskyttelse på forskellige steder
 W Flammex-princip: I tilfælde af brand samler forbrændingsgasserne sig under den sortlakerede 
dækselring og "kvæler" således ilden, da der ikke længere kan trænge ilt ind i beholderen.

Også til brug i udsatte områder:  Selvslukkende, 
korrisionsbeskyttet 50 liters affadlsspand i rustfrit 
stål.

Flammex-papirkurve, 16 og 24 liter, til vægmontering

 W Med vippefunktion til tømning
 W Inkl. sikkerhedslås og trekantsnøgle

Selvslukkende affaldsbeholder efter Flammex-princippet: I tilfælde af brand samler forbrændingsgasserne sig under den 
sortlakerede dækselring og "kvæler" således ilden, da der ikke længere kan trænge ilt ind i beholderen.

Praktisk vippefunktion til 
nem tømning

https://www.denios.dk/products/172140
https://www.denios.dk/products/172145
https://www.denios.dk/products/172150
https://www.denios.dk/products/172147
https://www.denios.dk/products/172152
https://www.denios.dk/products/172144
https://www.denios.dk/products/172149
https://www.denios.dk/products/172154
https://www.denios.dk/products/180743
https://www.denios.dk/products/180750
https://www.denios.dk/products/180745
https://www.denios.dk/products/180752
https://www.denios.dk/products/180746
https://www.denios.dk/products/180753
https://www.denios.dk/products/180748
https://www.denios.dk/products/180755


Volumen [l] 1000 2500

Diameter åbning [mm] 955 1338
Stk. / pakke 10 stk. 10 stk.
Best.-nr. 165-578-JA 165-579-JA
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Volumen [l] 120

Diameter åbning [mm] 446
Farve blå
Stk. / pakke 250 stk.
Best.-nr. 180-689-JA

Volumen [l] 70 120

Diameter åbning [mm] 350 446
Stk. / pakke 100 stk. 100 stk.
Best.-nr. 116-711-JA 116-712-JA

Volumen [l] 16 24 30 60

Diameter åbning [mm] 287 344 318 401
Farve transparent transparent grå transparent
Stk. / pakke 2000 stk. 2000 stk. 2000 stk. 2000 stk.
Best.-nr. 165-469-JA 165-470-JA 165-471-JA 165-472-JA
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Affaldssække af papir, 
70 og 120 liter

 W Fremstillet af 2-lags, vandtæt 
specialpapir

 W Robust og stabil bund, derfor også 
egnede til tungt, kantet affald

Affaldssække, 16 til 2.500 liter

Affaldssække til special 
affaldsbeholdere til 
stort affald, 1000 op til 
2500 liter

Affaldsposer, 16 til 60 liter

Affaldssække med trækbånd, 120 liter
 W Med praktisk snøre til hurtig, ren og sikker lukning uden ekstra 
hjælpemidler

 W Fremstillet af miljøvenlige polyethylen

 W Af polyethylen af høj kvalitet  W Høj slidstyrke

 W Praktiske affaldssække til effektiv 
affaldsindsamling

 W Velegnet til store affaldsbeholdere
 W Transparent

 Aktuelle priser på www.denios.dk     

Du kan finde alle produkter fra kategorien skraldespande her:

www.denios.dk/kat/12891

https://www.denios.dk/products/165578
https://www.denios.dk/products/165579
https://www.denios.dk/products/180689
https://www.denios.dk/products/116711
https://www.denios.dk/products/116712
https://www.denios.dk/products/165469
https://www.denios.dk/products/165470
https://www.denios.dk/products/165471
https://www.denios.dk/products/165472
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Volumen [l] 120

Diameter åbning [mm] 446
Farve sort
Stk. / pakke 100 stk.
Best.-nr. 195-361-JA
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Volumen [l] 70 120 70 120 120

Materialetykkelse (mm) 20 20 40 40 70
Diameter åbning [mm] 366 446 366 446 466
Stk. / pakke 500 stk. 500 stk. 250 stk. 250 stk. 250 stk.
Best.-nr. transparent 165-481-JA 165-457-JA 116-713-JA 116-714-JA 145-134-JA
Best.-nr. gul 165-482-JA 165-458-JA 128-410-JA 116-716-JA 145-135-JA
Best.-nr. blå 165-483-JA 165-459-JA 116-717-JA 116-718-JA 145-136-JA
Best.-nr. grå 165-484-JA 165-460-JA 165-462-JA 165-466-JA –
Best.-nr. rød 165-485-JA 165-461-JA 145-534-JA 145-535-JA 145-137-JA
Best.-nr. sort – – 173-566-JA 173-569-JA –

Affaldssække, 80 til 240 l

Affaldssække af kunststof

Nylontråd

 W Den rigtige sæk til ethvert behov
 W Forholder sig grundvandsneutralt og frigiver 
ingen skadelige gasser eller stoffer

 W Iht. TRGS 727
 W Til affaldsbeholdere i områder med 
eksplosionsfarlige atmosfære

 W Til at undgå den mekaniske kilde 
"elektrostatik"

 W Fri af silikone

Elektrisk ledende affaldssække

pakke = 1000 stk.
Best.-nr. 165-475-JA

 W Til at binde affaldssække med

 W I 2 størrelser, 3 materialestyrker og 6 farver
 W Tre materialetykkelser, tilpasset anvendelsen

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     

Du kan finde alle produkter fra kategorien holdere til affaldssække her:

www.denios.dk/kat/12897

https://www.denios.dk/products/195361
https://www.denios.dk/products/165481
https://www.denios.dk/products/165457
https://www.denios.dk/products/116713
https://www.denios.dk/products/116714
https://www.denios.dk/products/145134
https://www.denios.dk/products/165482
https://www.denios.dk/products/165458
https://www.denios.dk/products/128410
https://www.denios.dk/products/116716
https://www.denios.dk/products/145135
https://www.denios.dk/products/165483
https://www.denios.dk/products/165459
https://www.denios.dk/products/116717
https://www.denios.dk/products/116718
https://www.denios.dk/products/145136
https://www.denios.dk/products/165484
https://www.denios.dk/products/165460
https://www.denios.dk/products/165462
https://www.denios.dk/products/165466
https://www.denios.dk/products/165485
https://www.denios.dk/products/165461
https://www.denios.dk/products/145534
https://www.denios.dk/products/145535
https://www.denios.dk/products/145137
https://www.denios.dk/products/173566
https://www.denios.dk/products/173569
https://www.denios.dk/products/165475
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Bestil også
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Variant til vægmontering med stolper

Volumen [l] 45
Udvendig mål L x B x H [mm] 425 x 330 x 590
pulverlakeret

Best.-nr. rød 195-526-JA 195-527-JA
Best.-nr. blå 137-532-JA 137-537-JA
Best.-nr. grøn 137-533-JA 137-538-JA
Best.-nr. grå 137-534-JA 137-539-JA
varmgalvaniseret

Best.-nr. 137-529-JA 137-535-JA

Volumen [l] 110 130

Udvendig mål B x H [mm] 385 x 920 485 x 920
Vægt [kg] 15 19
Best.-nr. grøn 115-965-JA 115-966-JA
Best.-nr. blå 154-280-JA 154-284-JA
Best.-nr. gul 154-282-JA 154-285-JA
Best.-nr. grå 154-283-JA 154-286-JA

Tilbehør
affaldssække 70 µ (stk. 

pr. pakke = 250 stk.)
affaldssække 100 µ (stk. 

pr. pakke = 100 stk.)
Best.-nr. 145-136-JA 165-476-JA

Affaldsbeholdere, 45 og til 130 liter

Best.-nr. 137-538-JA

Affaldskurve af stål, 45 liter

Affaldskurv, 45 liter, grøn, 
inkl. galvaniseret stolpe

Klistermærke for 
indsamling af affald

 W Transparent / sort, 
Best.-nr. 137-526-JA

 W Transparent / hvid, 
Best.-nr. 137-527-JA

 W Af stålplade, galvaniseret iht. EN ISO 1461
 W Tømning vha. låselig bundklap
 W Inkl. trekantnøgle
 W Klistermærke for indsamling af affald fås som tilbehør

Affaldsbeholder, 110 og 130 liter
 W Med klaplåg og 1-fløjet dør
 W Af galvaniseret stål med pulverlakering af høj kvalitet som 
korrosionsbeskyttelse

 W 3 fødder til fastgørelse på gulvet
 W Holder til 120 liters affaldssække

Tømning foregår vha. bundklap, 
trekantsnøglen følger med ved 
leveringen.

 Aktuelle priser på www.denios.dk     

Her finder du hurtigt det du søger: 
DENIOS' webshop med over 15.000 
produkter.

www.denios.dk/shop

Farver

https://www.denios.dk/products/195526
https://www.denios.dk/products/195527
https://www.denios.dk/products/137532
https://www.denios.dk/products/137537
https://www.denios.dk/products/137533
https://www.denios.dk/products/137538
https://www.denios.dk/products/137534
https://www.denios.dk/products/137539
https://www.denios.dk/products/137529
https://www.denios.dk/products/137535
https://www.denios.dk/products/115965
https://www.denios.dk/products/115966
https://www.denios.dk/products/154280
https://www.denios.dk/products/154284
https://www.denios.dk/products/154282
https://www.denios.dk/products/154285
https://www.denios.dk/products/154283
https://www.denios.dk/products/154286
https://www.denios.dk/products/145136
https://www.denios.dk/products/165476
https://www.denios.dk/products/137538
https://www.denios.dk/products/137526
https://www.denios.dk/products/137527


Volumen [l] 38 72

Udvendig mål L x B x H [mm] 395 x 395 x 910 500 x 500 x 955
Best.-nr. sølv 130-245-JA 130-246-JA
Best.-nr. antracit 129-450-JA 129-455-JA
Best.-nr. hvid 129-446-JA 129-451-JA
Best.-nr. rød 129-447-JA 129-452-JA
Best.-nr. grøn 129-448-JA 129-453-JA
Best.-nr. blå 129-449-JA 129-454-JA
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Bestil også

Volumen [l] 40 50

Udvendig mål L x B x H [mm] 600 x 310 x 360 685 x 310 x 360
Best.-nr. galvaniseret afdækning 
uden askebæger 116-876-JA 116-881-JA

Best.-nr. orange lakeret afdækning 
uden askebæger 116-883-JA 116-884-JA

Best.-nr. galvaniseret afdækning 
med askebæger 116-877-JA 116-882-JA

Best.-nr. orange lakeret afdækning 
med askebæger 116-931-JA 116-932-JA

Best.-nr. 116-720-JA

Bestil også

Affaldsbeholdere og affaldssystemer

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     

Affald- og askebægerkombinationer af stål, 38 til 72 liter
 W Robust udførelse af galvaniseret og pulverlakeret stål
 W Overdækning samt askebæger og si er aftagelige
 W Med udtagelig, galvaniseret indvendig beholder
 W Inkl. galvaniseret bundramme til fastgørelse på stedet

Askebæger og affaldsbeholder, 40 og 50 liter
 W Beholder af stålplader (aftagelig)
 W Med universal fastgørelsessæt til væg- og søjlemontage
 W Inkl. nøgle til at løsne beholderen

Affaldsbeholder med askebæger, 
50 liter, galvaniseret,  
Best.-nr. 116-882-JA

Affaldsbeholder 50 liter, galvaniseret, 
med askebæger og orange lakeret 
afdækning, Best.-nr. 116-932-JA

Askebæger og affaldsbeholder, 
antracit, 38 liter

Som standard med 
galvaniseret indvendig 
beholder

Detalje: aftagelig hætte

 W Stolpe Ø 2” til nedstøbning, 
højde 1500 mm,  
Best.-nr. 116-893-JA

 W Stolpe med fodplade til 
pånagling, højde 1500 mm,  
Best.-nr. 173-603-JA

Kvartssand til askebæger, 25 kg

www.denios.dk/kat/12895

Du kan finde alle produkter fra 
kategorien affaldsbeholdere 
med askebæger her:

https://www.denios.dk/products/130245
https://www.denios.dk/products/130246
https://www.denios.dk/products/129450
https://www.denios.dk/products/129455
https://www.denios.dk/products/129446
https://www.denios.dk/products/129451
https://www.denios.dk/products/129447
https://www.denios.dk/products/129452
https://www.denios.dk/products/129448
https://www.denios.dk/products/129453
https://www.denios.dk/products/129449
https://www.denios.dk/products/129454
https://www.denios.dk/products/116876
https://www.denios.dk/products/116881
https://www.denios.dk/products/116883
https://www.denios.dk/products/116884
https://www.denios.dk/products/116877
https://www.denios.dk/products/116882
https://www.denios.dk/products/116931
https://www.denios.dk/products/116932
https://www.denios.dk/products/116720
https://www.denios.dk/products/116882
https://www.denios.dk/products/116932
https://www.denios.dk/products/116893
https://www.denios.dk/products/173603


5 Standaskebæger

www.denios.dk/shopAktuelle priser på www.denios.dk

Udvendig mål L x B x H [mm] 150 x 356 x 1041

Best.-nr. sølv 164-358-JA
Best.-nr. sort 164-357-JA

 Aktuelle priser på www.denios.dk     
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Udvendig mål L x B x H [mm] 430 x 430 x 1140

Best.-nr. sort 279-709-JA
Best.-nr. grå 281-559-JA

514

Sikkerheds-standaskebæger
 W Den smalle åbning minimerer ilttilførslen og cigaretskodder slukkes hurtigt
 W Høj stabilitet vha. lavt tyngdepunkt
 W Inkl. galvaniseret indvendig beholder til cigaretskodderne
 W Integrerede kroge til fastgørelse på gulvet

Slankt standaskebæger i fornemt design
 W Brugervenlig højde
 W Med sikkerhedssi og bundplade

 W Pulverlakeret aluminium- og stålkonstruktion, velegnet til udendørs 
opstilling

 W Let at tømme

 

For at tømme den indvendige 
aluminiumsbeholder kan askebægerets 
overdel nemt fjernes ved at løsne to skruer.

Perforeret plade af 
rustfrit stål til at slukke 
cigaretterne.

Kan sikres mod tyveri, f.eks. 
med en lås.

NYHED

Let at tømme: Overdelen åbnes vha. 
nøglen og løftes op.

Den indvendige spand tages ud vha. 
håndtaget.

https://www.denios.dk/products/164358
https://www.denios.dk/products/164357
https://www.denios.dk/products/279709
https://www.denios.dk/products/281559


Bestilling og service 76 24 40 80              Aktuelle priser på www.denios.dk

5Rygekabiner

til 3 personer til 6 personer til 9 personer

Variant til vægmontering fritstående til vægmontering fritstående til vægmontering fritstående
Udvendig mål B x D x H [mm] 2350 x 1220 x 2205 2350 x 2260 x 2205 2350 x 3300 x 2205
Best.-nr. Stål 181-984-JA 181-985-JA 181-986-JA 173-446-JA 181-987-JA 173-447-JA
Best.-nr. Træ 210-529-JA 210-530-JA 210-531-JA 210-533-JA 210-534-JA 210-535-JA

Rygekabine til 3 personer

Variant Halvtag
Udvendig mål B x D x H [mm] 2350 x 1220 x 500
Best.-nr. 181-988-JA Re

ng
ør

in
g 

og
 b

or
ts

ka
ffe

lse

515

Rygekabine
 W Optimal vejrbeskyttelse til rygere
 W Transparent afskærmning af polycarbonat sørger for en venlig atmosfære.
 W Stabil konstruktion - af galvaniseret stål eller vejrbestandig træ
 W Inkl. bænk
 W Til montering fra kundens side

 

Halvtag til rygere
 W Til nem og sikker fastgørelse på selve stedet
 W Ideel til virksomheder og offentlige områder: optimal vejrbeskyttelse op 
til 3 personer

 W Vejrbestandig, stabil konstruktion af galvaniseret stål
 W Stor transparent afdækning af polycarbonat

 Rygekabine med stålkonstruktion, op til 6 personer, til vægmontage

Du kan finde alle produkter fra kategorien 
rygekabiner her:

www.denios.dk/kat/12800

https://www.denios.dk/products/181984
https://www.denios.dk/products/181985
https://www.denios.dk/products/181986
https://www.denios.dk/products/173446
https://www.denios.dk/products/181987
https://www.denios.dk/products/173447
https://www.denios.dk/products/210529
https://www.denios.dk/products/210530
https://www.denios.dk/products/210531
https://www.denios.dk/products/210533
https://www.denios.dk/products/210534
https://www.denios.dk/products/210535
https://www.denios.dk/products/181988
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GIV 
ORIENTERING

Medarbejdere skal vide, 
hvor de skal hen. DENIOS‘ 
gjordsystemer til f.eks. 
adskillelse af arbejdsom-
råder og trafikerede veje 
eller andre farlige områder 
er velegnede til at minime-
re risici. Produkter som 
f.eks. påkørsels- og truck-
værn beskytter virksomhe-
dens maskiner, reoler eller 
hjørner og mindsker repa-
rationsomkostninger.

TILBEHØR TIL LAGER

www.denios.dk/shop

Transportvogne518

Transportvogne med kar524

Gaffelløftevogne532
Vippebeholdere af  
kunststof538

Vippecontainere540
Stabelsystemer,  
gitterbokse og tilbehør546

Stabelbeholdere  
af kunststof548
Transportbokse og -vogne  
af aluminium554
Plukke- og  
opbevaringskasser556

Big-Bags558

Reoler564

Beholdere til sand560
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Materiale- og garderobeskabe568

Arbejdsstole574
Påkørselsværn, markering  
og afspærringer581

Kabelbroer602

Sikkerhedsspejle604

Luknings- og låsesystemer612

Flugtdørssikring614
Sikkerhedsbelysning  
og spejl618
Industrivægte,   
bord- og hængevægte620
Gnistfrie værktøjer,  
til Ex-områder622

Sikkerhedsknive625
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Flere transportvogne på www.denios.dk

Type Trappevogn af stål

Dimensioner skovl B x D [mm] 320 x 245 480 x 295
Hjul TPE
Bæreevne total [kg] 200
Best.-nr. 272-680-JA 272-696-JA

Professionelle vogne til sikker transport på trapper - 
trin for trin

Trappevogn 
VARIOfit

 W Stabil og svejst konstruktion af stål
 W Ergonomisk sikkerhedshåndtag af kunststof
 W Pulverlakering af høj kvalitet, RAL 5010 blå
 W 2 letkørende og trearmede hjul
 W Sporløse hjul af termoplastisk gummi med præcisions-kugleleje

Transportvogne

 Aktuelle priser på www.denios.dk     

https://www.denios.dk/products/272680
https://www.denios.dk/products/272696


Type Understel

Bæreevne total [kg] 500 1050 1200

Hjul TPE polyamid Massiv gummi - elastik
Udvendig mål B x D [mm] 870 x 1270
Best.-nr. Lastehøjde: 285 mm 272-664-JA 272-665-JA 272-666-JA
Best.-nr. Lastehøjde: 650 mm 272-661-JA 272-662-JA 272-663-JA
Tilbehør trækstang med kobling
Best.-nr. 272-695-JA
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 W Bekvem betjening med én hånd - nem 
manøvrering af voluminøse emner

 W Stabil konstruktion af stål
 W Lad af MDF-plade af høj kvalitet, 
bøgetræsfiner

 W Sporløse hjul af termoplastisk gummi på 
kunststoffælge med præcisions-kugleleje

 W Pulverlakering af høj kvalitet, RAL 5010 blå
 W 2 styrehjul med bremse EasySTOP og  
2 faste hjul

 W Styrehjul med fodværn

Type rullevogn

Antal etager 1 2
Dimensioner platform B x D [mm] 605 x 500 560 x 455
Bæreevne total [kg]* 250 200
Højde niveauer [mm] 185 /  / 220 / 775 /
Diameter hjul [mm] 125
Best.-nr. 272-641-JA 272-642-JA

*alle bæreevner: ved jævn lastefordeling på lastearealet

Understel med hjul til europaller eller gitterbokse

Understel 
VARIOfit

Håndterlige vogne til brug i hele virksomheden

Rullevogn 
VARIOfit

 W Bekvem betjening med én hånd - nem 
manøvrering af voluminøse emner

 W 1 eller 2 hylder liggende i rammen

 W Stabil vinkelstål konstruktion med 4 hjørner
 W Lastehøjde (mm): 285 eller 650
 W Hjul fås i TPE, polyamid, massiv gummi - Elastik
 W Tilbehør: vognstang som kan skubbes ind (kan kun bestilles 
sammen med understellet!)

Understel med en lastehøjde på 285 mm og TPE hjul

Understel kan justeres - til en etagehøjde op til 
650 mm

DENIOS classic-line transportudstyr

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     

https://www.denios.dk/products/272664
https://www.denios.dk/products/272665
https://www.denios.dk/products/272666
https://www.denios.dk/products/272661
https://www.denios.dk/products/272662
https://www.denios.dk/products/272663
https://www.denios.dk/products/272695
https://www.denios.dk/products/272641
https://www.denios.dk/products/272642


www.denios.dk/shop

Bestil også

1

1

2

2

3

3

Transportvogne af kunststof

Den rigtige vogn til ethvert behov.

Alsidig ”letvægter” - manøvredygtig, med praktisk håndtag og letkørende hjul

 W Høj modstandsdygtighed mod syrer og baser

Affaldsbeholder til indsætning på 
siden, 
højde 470 mm, 
Best.-nr. 180-043-JA

Rektangulær beholder, H 180 mm, 
Best.-nr. 180-044-JA

PRO og TOOL: ekstremt temperaturbestandige 
overflader af kunststof, -20° op til +140°C!

BEST

 W Hylder og håndtag af kunststof (PP) med glatte overflader - let at rengøre
 W Styrehjul TPE, "sporløs", 2 med bremse
 W TOOL: letglidende skuffer (med automatisk blokering mod utilsigtet åbning)

Samlebeholder til indsætning på siden, 
højde 200 mm, 
Best.-nr. 180-045-JA

 Aktuelle priser på www.denios.dk     

Version PRO TOOL SERVICE

Variant åben side lukket på 3 sider 2 skuffer 1 skuffe åben side

Antal etager 2 3 3 2 3 3
Bæreevne total [kg] 160 240 240 160 240 120
Dimensioner platform 
B x D [mm] 450 x 680 350 x 480

Udvendig mål B x D x H [mm] 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
Højde pr. niveau [mm] 180 / 820 / 180 / 520 / 860 180 / 520 / 860 180 / 820 / 180 / 520 / 860 140 / 460 / 780
Ø hjul [mm] 100 75
Best.-nr. 180-037-JA 180-038-JA 180-041-JA 180-039-JA 180-040-JA 180-042-JA
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Universal transportvogne 
DENIOS base-line

https://www.denios.dk/products/180043
https://www.denios.dk/products/180044
https://www.denios.dk/products/180045
https://www.denios.dk/products/180037
https://www.denios.dk/products/180038
https://www.denios.dk/products/180041
https://www.denios.dk/products/180039
https://www.denios.dk/products/180040
https://www.denios.dk/products/180042
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Transportvogne

Meget let aluminiumsplade

 W Pladsbesparende vha. udklappelig skubbebøjle
 W Plade med glidefast overflade og hjørnebeskyttelse

Ideelle hjælpemidler til intern transport af smådunke

 W Med anti-skrid-coating og beskyttelsesliste hele vejen rundt, 
pulverlakeret i blå

 W Massive gummihjul, blå-grå ”sporløs”, 2 styrehjul og 2 faste hjul

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     

Materiale Stål Aluminium

Dimensioner platform B x D [mm] 480 x 740 610 x 910 480 x 740 470 x 645

Antal etager 1 1 3 1
Variant 1 sammenklappelig skubbebøjle 2 skubbebøjler 1 sammenklappelig skubbebøjle
Bæreevne total [kg] 150 250 120 150
Udvendig mål B x D x H [mm] 480 x 740 x 860 610 x 910 x 860 480 x 740 x 860 470 x 750 x 980
Ø hjul [mm] 100 125 100 100
Vægt [kg] 15 20 26 10
Best.-nr. 157-604-JA 157-605-JA 157-607-JA 164-407-JA
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 DENIOS base-line: pålideligt og billigt transportudstyr med praktiske detaljer, 
alsidig i brug på mange områder

Transportvogne af stål 
DENIOS base-line

Alu transportvogne 
DENIOS base-line

https://www.denios.dk/products/157604
https://www.denios.dk/products/157605
https://www.denios.dk/products/157607
https://www.denios.dk/products/164407


Type vogn let last med skubbebøjle

Dimensioner platform B x D [mm] 450 x 850 600 x 1000 450 x 720 600 x 900

Variant fast bøjle udklappelig bøjle
Bæreevne total [kg] 200 150 250
Diameter hjul [mm] 125 160
Best.-nr. 258-199-JA 258-200-JA 258-202-JA 258-203-JA

Type vogn tung last med skubbebøjle

Dimensioner platform B x D [mm] 500 x 880 600 x 1030 700 x 1030 800 x 1230

Variant fast bøjle
Bæreevne total [kg] 400 500
Diameter hjul [mm] 160 200
Best.-nr. 258-213-JA 258-214-JA 258-212-JA 258-215-JA
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Med høj bæreevne til industriel brug

 W Velegnet til nem transport af tunge emner
 W Stabil, ergonomisk skubbebøjle
 W Skridsikker, vandtæt limet hylde - fås i 4 størrelser

Vogn med skubbebøjle til tung last, 
DENIOS classic-line

Udklappelig bøjle med 
fodbetjening - ideel til transport 
eller ved trange pladsforhold

Kompakt, let vogn med fast bøjle

DENIOS classic-line transportudstyr

www.denios.dk/shop Aktuelle priser på www.denios.dk     

DENIOS classic-line transportudstyr
Afprøvet transportudstyr til en fair pris og med mange smarte detaljer såsom:

 W Robust, pulverlakeret konstruktion, slag- og ridsefast
 W „Sporløse“ TPE-hjul med præcisionsrille-kuglelejer, 2 styre- og 2 faste hjul med fodbeskyttelse
 W ErgoStop centralbremse -  let og hurtig betjening af pedalen også med sikkerhedssko, virker med det samme på begge styrehjul

Optimalt pris-ydelse-forhold

Vogn med skubbebøjle til let last, 
DENIOS classic-line

 W Kompakt transportvogn til universel brug
 W Stabil, ergonomisk skubbebøjle
 W Skridsikker, vandtæt limet hylde - fås i 2 størrelser
 W Fås med fast eller udklappelig skubbebøjle

https://www.denios.dk/products/258199
https://www.denios.dk/products/258200
https://www.denios.dk/products/258202
https://www.denios.dk/products/258203
https://www.denios.dk/products/258213
https://www.denios.dk/products/258214
https://www.denios.dk/products/258212
https://www.denios.dk/products/258215


Type bordvogn tung last

Antal etager 2

Dimensioner platform B x D [mm] 500 x 850 600 x 1000 700 x 1000 800 x 1200

Bæreevne samlet / bund [kg] 400 / 200 500 / 200
Diameter hjul [mm] 160 200
Best.-nr. 258-196-JA 258-197-JA 258-198-JA 258-195-JA

Type bordvogn let last

Antal etager 2 3

Dimensioner platform B x D [mm] 490 x 835 590 x 985 490 x 835 590 x 985

Bæreevne samlet / bund [kg] 250 / 80
Diameter hjul [mm] 125
Best.-nr. høj bøjle 258-174-JA 258-175-JA 258-187-JA 258-186-JA
Best.-nr. lige bøjle 258-209-JA 258-208-JA 258-211-JA 258-210-JA
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Bæreevne op til 500 kg - til industriel brug

Bordvogn til tung last, 
DENIOS classic-line

 W Ergonomisk håndtag til nem transport
 W Skridsikre, vandtæt limede hylder
 W Fås i 4 størrelser

ErgoStop centralbremse:
sikker og hurtig bremsning på ethver 
tidspunkt

 W Skridsikre, vandtæt limede hylder med kant
 W Fås med 2 eller 3 niveauer, hver i 2 dimensioner
 W Fås med lige eller ergonomisk håndtag

Professionel intern transport

Bordvogn til let last, 
DENIOS classic-line

www.denios.dk/kat/12754

Du kan finde alle produkter fra kategorien udstyr til lager her:

DENIOS classic-line transportudstyr

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     

Den lige bøjle letter transport 
af voluminøse emner

Ergonomisk bøjle

https://www.denios.dk/products/258196
https://www.denios.dk/products/258197
https://www.denios.dk/products/258198
https://www.denios.dk/products/258195
https://www.denios.dk/products/258174
https://www.denios.dk/products/258175
https://www.denios.dk/products/258187
https://www.denios.dk/products/258186
https://www.denios.dk/products/258209
https://www.denios.dk/products/258208
https://www.denios.dk/products/258211
https://www.denios.dk/products/258210


 W Øverste kar med gitterrist og tappehane 
1/4”, H 100 mm

 W Kanthøjde nederste kar: 25 mm

 W Udtageligt stålkar øverst, 
med 2 håndtag, H 200 mm

 W Kanthøjde nederste kar: 
25 mm

 W Robust, pulverlakeret konstruktion af stålrør, slag- og ridsefast
 W Med olietætte stålkar, kanthøjde 40 mm, med 2 eller 3 niveauer
 W „sporløse“ TPE-hjul med præcisions-kuglelejer, 2 styre- og 2 faste hjul med 
fodbeskyttelse, ErgoStop centralbremse

 W Ergonomisk arbejdshøjde og stabile håndtag til nem transport
 W Som alternativ fås udførelser med gitterrist og tappehane eller med udtageligt kar

Med tæt kar til sikkert arbejde

Bordvogn DENIOS classic-line, 
med stålkar

DENIOS classic-line transportudstyr

www.denios.dk/shop

Bordvogn med stålkar og praktisk ErgoStop 
centralbremse

 Aktuelle priser på www.denios.dk     

Type bordvogn med stålkar

Antal opsamlingskar 2 3

Dimensioner platform B x D [mm] 495 x 845 695 x 995 595 x 995 595 x 995 495 x 845
Yderligere udstyr – – gitterrist, tappehane aftageligt kar –
Bæreevne samlet / bund [kg] 400 / 100 250 / 80 500 / 100
Diameter hjul [mm] 160 200 125 160
Best.-nr. 258-220-JA 258-221-JA 258-226-JA 258-876-JA 258-222-JA
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https://www.denios.dk/products/258220
https://www.denios.dk/products/258221
https://www.denios.dk/products/258226
https://www.denios.dk/products/258876
https://www.denios.dk/products/258222


 W Bordvogn af stål, med 2 udtagelige opsamlingskar af kemisk bestandig 
polyethylen

 W 2 håndtag, 2 faste og 2 styrehjul af polypropylen (Ø 100 mm) til nem og 
sikker transport

Optimal til transport af f.eks. farlige medier i smådunke

Transportvogn FSR-K1 med galvaniseret gitterrist som 
stilleflade

Kompakte dimensioner: nem og sikker transport i små rum og 
trange passager

 W Robust stålvogn med udtageligt opsamlingskar af kemisk bestandig 
polyethylen

 W Ideel til transport af f.eks. farlige medier i smådunke
 W Med skubbebøjle, 2 faste og 2 styrehjul af polypropylen (Ø 100 mm)
 W Med eller uden gitterrist af galvaniseret stål eller kunststof

Transportvogne DENIOS classic-line, 
med plastkar

Bordvogn DENIOS classic-line, 
med plastkar

Bordvogne

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     

Type transportvogn med kunststofkar

Opsamlingsvolumen [l] 1 x 30
Udvendig mål B x D x H [mm]* 1110 x 602 x 1074
Bæreevne total [kg] 150
Gitterrist uden galvaniseret kunststof
Best.-nr. 114-837-JA 114-839-JA 114-841-JA

*Totalhøjde inkl. skubbebøjle

Type bordvogn med kunststofkar

Opsamlingsvolumen [l] 2 x 30
Udvendig mål B x D x H [mm]* 1041 x 660 x 920
Bæreevne total [kg] 170
Gitterrist uden
Best.-nr. 115-214-JA

*Totalhøjde inkl. skubbebøjle
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https://www.denios.dk/products/114837
https://www.denios.dk/products/114839
https://www.denios.dk/products/114841
https://www.denios.dk/products/115214
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NYHED

NYHED

Udførelse etagevogn åben Etagevogn gitter

Dimensioner platform B x D [mm] 850 x 500 1000 x 700 1200 x 800 1000 x 700 1200 x 800

Antal etager 5 4
Bæreevne samlet / bund [kg] 400 / 80 250 / 80 500 / 80
Udvendig mål B x D x H [mm] 500 x 910 x 1530 700 x 1060 x 1530 800 x 1260 x 1530 725 x 1190 x 1820 825 x 1390 x 1820
Diameter hjul [mm] 160 200
Best.-nr. 272-690-JA 272-691-JA 272-692-JA 272-693-JA 272-694-JA

Type rullevogn

Udførelse Faste niveauer Vippebare niveauer
Maksimal belastning [kg] 200
Bæreevne per fag [kg] 50
Udvendig mål B x D x H [mm] 455 x 815 x 1185
Best.-nr. 272-643-JA 272-644-JA

Rulle- og etagevogne

Professionel vogn til universel brug, f.eks. 
til pakke- eller materialeomdeling

Etagevogn VARIOfit

 W Stabil konstruktion af stål
 W Bund og hylder af MDF-plade af høj kvalitet, 
bøgetræsfiner

 W Sporløse hjul af termoplastisk gummi på 
kunststoffælge med præcisions-kugleleje

 W Pulverlakering af høj kvalitet, RAL 5010 blå
 W 2 styrehjul med bremse EasySTOP og 2 faste 
hjul

 W Styrehjul med fodværn

Praktisk vogn, muliggør hurtig og 
komfortabel adgang til materialet

Rullevogn VARIOfit 
med åben ramme

 W Stabil konstruktion af stålrør og profilstål
 W Fås som fast eller vipbar version
 W Sporløse hjul af termoplastisk gummi på 
kunststoffælge med præcisions-kugleleje

 W Pulverlakering af høj kvalitet, RAL 5010 blå
 W 2 styrehjul med bremse EasySTOP og 2 faste 
hjul

 W Styrehjul med fodværn

 Aktuelle priser på www.denios.dk     526
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Passende EURO standard kasser fås som tilbehør.

https://www.denios.dk/products/272690
https://www.denios.dk/products/272691
https://www.denios.dk/products/272692
https://www.denios.dk/products/272693
https://www.denios.dk/products/272694
https://www.denios.dk/products/272643
https://www.denios.dk/products/272644


NYHED

NYHED

Type eurokasse vogn hyldevogn

Udvendig mål B x D x H [mm] 665 x 935 x 1125 650 x 1805 x 1275 650 x 1805 x 1575 550 x 1510 x 1815 650 x 1805 x 1855
Bæreevne total [kg] 200 400 250 400
Bæreevne per fag [kg] 50 80
Diameter hjul [mm] 125 200 160 200
Best.-nr. Antal etager: 3 272-647-JA 272-648-JA 272-649-JA – –
Best.-nr. Antal etager: 4 – – – 272-650-JA 272-651-JA

Udførelse skabsvogn gitter Skabsvogn stålplade

Dimensioner platform B x D [mm] 1045 x 685 1245 x 785 1045 x 685 1245 x 785

Bæreevne samlet / bund [kg] 500 / 80
Diameter hjul [mm] 200
Best.-nr. Antal etager: 3 272-681-JA 272-682-JA 272-685-JA 272-686-JA
Best.-nr. Antal etager: 5 272-683-JA 272-684-JA 272-687-JA 272-688-JA

Skabs- og reolvogne

Aflåselig skabsvogn i høj kvalitet til 
industrien

Skabsvogn VARIOfit, 
med 2-fløjet dør

 W Stabil konstruktion af stål
 W Aflåselig 2-fløjet dør med låsestang, håndtag 
og cylinderlås

 W Sporløse hjul af termoplastisk gummi på 
kunststoffælge med præcisions-kugleleje

 W Pulverlakering af høj kvalitet, RAL 5010 blå
 W 2 styrehjul med bremse EasySTOP og 2 faste 
hjul

 W Styrehjul med fodværn

Optimal til disposition af større mængder

Hyldevogn VARIOfit 
med variable hylder

 W Stabil konstruktion af stål
 W Åbne eller vipbare niveauer, 17° eller 32° 
 W Sporløse hjul af termoplastisk gummi på 
kunststoffælge med præcisions-kugleleje

 W Pulverlakering af høj kvalitet, RAL 5010 blå
 W 2 styrehjul med bremse EasySTOP og 2 faste 
hjul

 W Styrehjul med fodværn

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     527
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https://www.denios.dk/products/272647
https://www.denios.dk/products/272648
https://www.denios.dk/products/272649
https://www.denios.dk/products/272650
https://www.denios.dk/products/272651
https://www.denios.dk/products/272681
https://www.denios.dk/products/272682
https://www.denios.dk/products/272685
https://www.denios.dk/products/272686
https://www.denios.dk/products/272683
https://www.denios.dk/products/272684
https://www.denios.dk/products/272687
https://www.denios.dk/products/272688
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Best.-nr. 267-576-JA

Den innovative svenske producent KONGAMEK udvikler praktisk 
transportudstyr. Her finder du et udvalg af produkter til nem intern 
transport!

Transport- og logistikvogne

 W 2 faste og 2 styrehjul (med bremse) af PA / Elastik sporløs, præcisions-kuglelejer

Bordvogn KM Ergo af stål, med 2 MDF hylder
Bordvogn med en bæreevne på i alt 1200 kg

 W Nem at håndtere, uden tunge løft 
 W Elektrolytisk galvaniseret
 W Til 1 gasflaske à 50 liter 
(maks. Ø 235 mm)

Gasflaskevogn KM Ergo
Ergonomisk gasflaskevogn der skåner 
ryggen ved udskiftning af gasflaskerne

 W Version med højdejusterbar platform: 
655 - 835 mm, bæreevne 800 kg

 W Elektrolytisk galvaniseret for optimal 
korrosionsbeskyttelse

 W 2 faste og 2 styrehjul (med bremse) af 
massiv gummi

Pallevogn KM til 
europaller
Svejset understel til europaller 
1200x800 mm, med palleholder

 W Gummibelagt håndtag for ergonomisk 
håndtering, fodplade med glidefast 
overflade

 W 3 massive hjul

Industri-løbehjul KM Scooter, 
med fodbremse
Komfortabelt industri-løbehjul til at komme 
hurtigt og sikkert fra a til b

Best.-nr. 255-373-JA

Smal bord- og 
transportvogn KM
Særdeles manøvredygtig, med  
4 styrehjul, heraf to med bremser

 W Elektrolytisk galvaniseret, bæreevne 150 kg
 W 2 melaminbelagte hylder, plastbelagt 
skubbebøjle

Smal transportvogn KM, hvide hylder, 
Best.-nr. 255-334-JA

Smal transportvogn KM, røde hylder, 
Best.-nr. 255-335-JA

 W Platform B x D: 520 x 825 mm, 
bæreevne 100 kg

 W Med udklappelig bøjle til 
pladsbesparende opbevaring

Vogn af rustfrit stål KM, 
med udklappelig bøjle
Alsidig og manøvredygtig 
platformsvogn af rustfrit stål

Højdejusterbar

Best.-nr. 255-319-JA

 W Pulverlakering af høj kvalitet, B x D: 680 x 1200 mm
 W Ergonomisk skubbebøjle til nem transport

Best.-nr. 255-369-JA

Best.-nr. 255-348-JA
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DENIOS ONLINE SHOP

www.denios.dk/shop

Mange flere KONGAMEK 
produkter findes i vores 
webshop!

https://www.denios.dk/products/267576
https://www.denios.dk/products/255373
https://www.denios.dk/products/255334
https://www.denios.dk/products/255335
https://www.denios.dk/products/255319
https://www.denios.dk/products/255369
https://www.denios.dk/products/255348


 W Galvaniseret og lakeret for optimal korrosionsbeskyttelse

TOP PRODUKT

 

 W 4 styrehjul af TPR, grå sporløs, præcisions-kuglelejer, 2 styrehjul 
med bremse
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Transport- og logistikvogne

 W Kan indstilles i længden på 2500, 3500 og 4000 mm
 W Med 4 hjørnestolper, vognstang og koblingsøje, bæreevne 3500 kg
 W Lufthjul, Ø 540 mm

Stabil langgodsvogn KM
Ideel til lange emner såsom rør, nem at køre med

 W Elektrolytisk galvaniseret, med 
elektrisk ledende belægninger 
og hylder, B x D: 470 x 945 
mm, bæreevne 250 kg

 W B x D x H: 470 x 945 x 1120 
mm, bæreevne 250 kg

 W 4 styrehjul af elektrisk ledende, 
massiv gummi

ESD etagevogn KM,  
med 2 højdejusterbare hylder
Alsidig, afprøvet vogn til brug i ESD-områder, f.eks. til 
beskyttelse af elektriske emner ved transport og opbevaring

 W Komfortable, store lufthjul på stålfælge
 W Praktiske holdere til kost, skovl, affaldsposer, handsker m.m.
 W Ergonomisk skubbebøjle til nem 
transport

Rengøringsvogn KM Heavy Duty
Stabil rengøringsvogn til daglig brug både indendørs 
og udendørs, velegnet til værksted, lager, produktion, 
parkeringspladser m.m.

 W Pulverlakeret ramme, krydsfiner bund, B x D: 1000 x 2000 mm
 W Bæreevne: 750 kg dynamisk, 1500 kg statisk
 W Lufthjul, Ø 400 mm

Stabil vogn til tunge laster KM
Udstyret med vognstang med koblingsøje og parkeringsbremse

Universal gittervogn KM Ergo, med optimal højdeudligning
Øverste hylde med automatisk justering af den optimale 
arbejdshøjde, kan justeres i 5 trin, til laster op til 90 kg

Best.-nr. 267-577-JA

Best.-nr. 267-581-JA Best.-nr. 267-582-JA

Best.-nr. 267-578-JA Best.-nr. 267-580-JA
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https://www.denios.dk/products/267577
https://www.denios.dk/products/267581
https://www.denios.dk/products/267582
https://www.denios.dk/products/267578
https://www.denios.dk/products/267580
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Rullecontainer af stål med Euro-mål
Slidstærk beholder som ideel logistisk transportløsning

 W Stabil stålkonstruktion med ramme af rektangulært rør, gittermaskestr. 
50 x 50 mm, blå galvaniseret

 W 4 styrehjul af sporløs elastik, grå, 2 bremser
 W Fås også i en stor version (1350 x 950 mm) til placering af 
europaller

Fås også som anti-
tyveri beholder, 
lukket version med 
tag:

 W Til beskyttelse mod 
uautoriseret adgang

Stabelbare rullecontainere
Nemme og hurtige at stable - ideel 
til tom transport og pladsbesparende 
opbevaring

 W Robust stålrørskonstruktion, blå galvaniseret
 W Nedklappelig bund, af stål eller kunststof
 W Hjul-Ø 108 mm: 2 styre- og 2 faste hjul, af 
polyamid

Fås også som anti-tyveri beholder, 
lukket version med tag:

 W Aflåselig dør (hængelåsen følger ikke 
med ved leveringen)

 W Gittermaskestr. 50 x 50 mm, tagplade af 
kunststof som beskyttelse mod regn

Best.-nr. 266-105-JA

NYHED

Best.-nr. 266-098-JA

 W Robust stålrørskonstruktion, blå galvaniseret

Åben på 2 sider åben på 1 side Åben på 1 side Lukket Lukket, med tag

Udvendig mål B x D [mm] 1200 x 800 1200 x 800 1350 x 950 1200 x 800 1350 x 950 1350 x 950

Variant – – – 2 døre, egnet til hængelås
Højde [mm] 1820 1820 1820 1820 1820 1820
Bæreevne total [kg] 600 600 800 600 800 800
Ø rulle [mm] 125 125 125 125 125 125
Best.-nr. 266-078-JA 266-079-JA 266-088-JA 266-081-JA 266-089-JA 266-090-JA
Best.-nr. gitter-hylde, 20 mm kant, 
til skrå indsætning 266-085-JA 266-085-JA – 266-085-JA – –

Best.-nr. gitter-hylde, til variabel 
indsætning 266-083-JA 266-083-JA 266-091-JA 266-083-JA 266-091-JA 266-091-JA

Åben på 2 sider Åben på 1 side Lukket lukket Lukket, med tag

Variant stålbund stålbund kunststofbund,  
2 kunststof hylder

stålbund, hver 1 dør bagvæg 
og front, CT lukning

stålbund, 1 hylde af stål,  
1 dør, CT lukning

kunststofbund,  
1 kunststof hylde, 1 dør

Udvendig mål B x D [mm] 700 x 800 700 x 800 729 x 818 700 x 800 729 x 818 728 x 823
Højde [mm] 1665 1665 1770 1665 1660 1880
Bæreevne total [kg] 500 500 500 500 500 500
Diameter hjul [mm] 108 108 125 108 125 125
Best.-nr. 266-096-JA 266-097-JA 266-105-JA 266-098-JA 266-099-JA 266-108-JA

Rullecontainer, pladsbesparende 
opbevaret

NYHED

Transport- og logistikvogne

Hylder se 
tilbehør

 Aktuelle priser på www.denios.dk     

Du kan finde alle produkter fra 
kategorien udstyr til lager her:
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https://www.denios.dk/products/266105
https://www.denios.dk/products/266098
https://www.denios.dk/products/266078
https://www.denios.dk/products/266079
https://www.denios.dk/products/266088
https://www.denios.dk/products/266081
https://www.denios.dk/products/266089
https://www.denios.dk/products/266090
https://www.denios.dk/products/266085
https://www.denios.dk/products/266085
https://www.denios.dk/products/266085
https://www.denios.dk/products/266083
https://www.denios.dk/products/266083
https://www.denios.dk/products/266091
https://www.denios.dk/products/266083
https://www.denios.dk/products/266091
https://www.denios.dk/products/266091
https://www.denios.dk/products/266096
https://www.denios.dk/products/266097
https://www.denios.dk/products/266105
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DENIOS ONLINE SHOP
Afprøvet system med praktisk klemmeteknik

 W Aflåselig dør (hængelåsen 
følger ikke med ved leveringen)

 W 1 nedklappelig gitterhylde, 
fastmonteret

 W Fås også på rulleplade af stål med 
dør i to dele

Fås også som anti-
tyveribeholder, lukket version 
med tag:

åben på 1 side lukket lukket, med tag

Variant kunststofplade kunststofplade, dør i 1 del kunststofplade, dør i 1 del, hylde stålplade, dør i 2 dele, hylde
Udvendig mål B x D [mm] 724 x 815 724 x 815 724 x 815 710 x 800
Højde [mm] 1210 1550 1800 1790
Bæreevne total [kg] 500 500 500 500
Ø rulle [mm] 108 108 108 108
Best.-nr. 266-050-JA 266-052-JA 266-057-JA 266-064-JA

Tilbehør Best.-nr.

gummirem (til åbne versioner) 172-120-JA
gummirem med 1 krog og 1 øsken 266-067-JA

Åben på 2 sider Åben på 1 side lukket

Dimensioner platform B x D [mm] 660 x 815 660 x 775 660 x 745
Højde [mm] 1660 1660 1660
Bæreevne total [kg] 500 500 500
Best.-nr. uden bremse 172-200-JA 172-202-JA 172-118-JA
Best.-nr. med bremse 172-201-JA 172-203-JA 172-204-JA
Tilbehør hylde (bæreevne 150 kg), maks. 4 hylder pr. vogn
Best.-nr. 268-074-JA 268-073-JA 172-121-JA

>>

Yderligere versioner 
(forskellige størrelser, 
dørversioner samt tilbehør) 
findes i vores onlineshop!

Transport- og logistikvogne

Logistikbokse Classic

 W Tilpasset lastbilstandarder
 W Stabil rørkonstruktion Ø 22 mm
 W Galvaniseret
 W Kan bruges fra +60° C ned til 
-20° C

 W Afstand mellem niveauerne 
300 mm

 W 2 styre- og 2 faste hjul,  
Ø 108 mm, kunststofhjul

Rullecontainer med bundplade af kunststof
Klassisk rullecontainer, gittervægge med små masker

 W Robust stålrørskonstruktion på 
blå rulleplade, gittermaskestr. 
50 x 50 mm, blå galvaniseret

 W 2 styre- og 2 faste hjul af polypropylen (merpris for bremser kan ses i shoppen) NYHED

Logistik-boks type CL 3, 2 siddevægge, 
1 bagvæg. (hylder og gummibånd til 
transportsikring fås som tilbehør)

Transportbur CL 4, lukket med 
afklappelig dør

Logistik-boks type CL 2, åben 
på to sider.
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Løftevogn Basic BR
 W Alsidig begyndermodel
 W Lastruller af nylon
 W Styrehjul af PU
 W Takket være stor mobilitet er den det ideelle arbejdsudstyr til alle gulve og underlag
 W Støjsvag kørsel

Type BR 2 BR 4

Bæreevne total [kg] 2200
Antal hjul 2 4
Gaflens længde [mm] 1150
Bærebredde [mm] 525
Totallængde [mm] 1550
Løftehøjde maks. [mm] 200
Best.-nr. 128-383-JA 128-384-JA

Løftevogn Pro PR
 W Til brug i industrien under skrappe betingelser
 W Takket være den høje bæreevne på 2500 kg kan den anvendes til næsten alle opgaver
 W Styrehjul af massiv gummi, gaffelruller af modstandsdygtig nylon
 W Det ideelle arbejdsudstyr på alle gulve og underlag
 W Støjsvag kørsel

Type PR 2 PR 4

Bæreevne total [kg] 2500
Antal hjul 2 4
Gaflens længde [mm] 1150
Bærebredde [mm] 525
Totallængde [mm] 1550
Løftehøjde maks. [mm] 200
Best.-nr. 128-385-JA 128-386-JA

Løftevogn

Løftevogn 
Pro PR

Løftevogn 
Basic BR
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Best.-nr. 128-380-JA

Ideel kombination af løftning og vejning i en maskine Løftevogn til Ex-områder findes på 
www.denios.dk

Type HW

Bæreevne total [kg] 2200
Løftehøjde maks. [mm] 210
Løftehøjde min. [mm] 90
Gaflens længde [mm] 1150
Bærebredde [mm] 560
Gaflens bredde [mm] 170
Best.-nr. 128-380-JA

til nem løftning, placering og transport af en 200 liters ståltromle på jævne underlag

 W Tromleløftevognen er en kombination af en tromlevogn med en tromleløfters egenskaber i ét redskab
 W Til nem løftning, placering og transport af en 200 liters ståltromle på jævne underlag
 W Bæreevne: 350 kg
 W Når vognen er sænket, er grebene åbne og optager tromlen
 W Hjul af nylon

Løftevogn

Palleløfter 
Type HW med 
integreret 
vægt

Styrehjul 
gummi

Transporthjul 
polyurethan-tandem

Tromleløftevogn til 200 liters ståltromler

Løftevogn HW med vægt

 W Ekstrem robust – også egnet til industrielt brug
 W Sikkerhedsvognstang kan betjenes med én hånd
 W Direkte vejning ved af- og pålæsning
 W Stålkabinet med beskyttet vægt-visning
 W Vægt skala: 1 til 2200 kg i 1 kg enheder
 W Funktioner: tara, nulstilling, sammenlægning af vejninger, optælling af 
referencestykker etc.

 W Automatisk slukning, afladningsbeskyttelse
 W 6 V akkumulator, op til ca. 56 timer
 W Lakering i RAL 5002, blå
 W Inkl. ekstern oplader
 W Til temperaturområder fra -10° op til +40° C

Tromleløftevogn til 200 liters ståltromler, 
bæreevne: 350 kg,  Best.-nr. 158-052-JA

Detalje: vægt, stor LCD display (30 mm), 
let at aflæse
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Best.-nr. 128-382-JA

Best.-nr. 157-619-JA
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Sakseløftevogn

Sakseløftevogn

Sakseløftevogn Type 
SHW E

 W Batteridreven enhed med 
oplader

 W Elektrohydraulisk 12 V
 W Hævemotor 12 V
 W Oplader 12 V / 10 A med 
automatisk slukning

 W Rammer og gafler i sikker udførelse
 W Sikkerhedshåndtag med 3 i 1 funktion - hæve, sænke og køre 
betjenes nemt med en hånd

 W Stabilisatorer på hjulsiderne

Gaffelløftevogn SHW-M

 W Hæveområde: 85-800 mm
 W Bæreevne: 1000 kg
 W Gaffel (L x B): 1165 x 160 mm
 W Bredde: 540 mm
 W Styrehjul Ø x B: 200 x 50 mm, Polyurethan
 W Gaffelruller Ø: 80 mm, Polyurethan

Udførelse med elektronisk 
hydraulik

Version med hydraulisk 
håndpumpe

 Aktuelle priser på www.denios.dk     
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Løftebordsvogn enkelt saks Løftebordsvogn dobbeltsaks Mobilt løftebord

Dimensioner platform 
B x D [mm]

450 x 700 500 x 830 520 x 1010 520 x 1010 520 x 1010 610 x 915 815 x 1220

Bæreevne total [kg] 150 250 500 300 500 900 900
Løftehøjde maks. [mm] 755 910 1000 1585 1575 1220 1220
Løftehøjde min. [mm] 265 330 435 435 440 760 760
Udvendig mål B x D [mm] 450 x 950 500 x 1010 520 x 1185 520 x 1260 520 x 1260 610 x 915 815 x 1220
Ø hjul [mm] 100 125 150 150 150 100 100
Best.-nr. 157-623-JA 157-624-JA 157-625-JA 157-628-JA 157-629-JA 180-035-JA 180-036-JA

535535
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Løftebordsvogn

Løftebordsvogn

 W Profilstål- / stål-konstruktion med 
en rund platform

 W 4 teleskopsøjler sørger for 
stabilitet

 W Hæves og sænkes med  
2 fodpedaler

 W Skubbebøjle
 W Pulverlakeret i blå  
(RAL 5010)

 W Hver 2 styre- og bukhjul af 
polyuretan

 W Fås i 2 størrelser

Mobilt løftebord

 W Stål- / stålplade-konstruktion
 W Pulverlakeret i blå (RAL 5007)
 W Kraftig skydebøjle med sikringsplade
 W Hydraulikpumpe

 W Bruges med fodpedal
 W Sænkes via håndtag
 W 2 faste og 2 styrehjul, af polyurethan, styrehjul med bremse 
iht. EN 1570

Optimal ergonomisk forsyning af paller

Bæreevne: 150 kg

Bæreevne: 500 kg

Bæreevne: 300 kg

 W Bæreevne: 900 kg

Bæreevne: 250 kg

Bæreevne: 500 kg

Løftebordsvogn med enkelt saks.

Løftebordsvogn med 
dobbeltsaks.

Løftebordsvogn med enkelt saks.

Med bremse for sikker stand (kan 
løsnes igen med et let fodtryk)

Med sammenklappelig 
skubbebøjle
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Variant Fast version Udtrækkelig version
Udtrækkelig og højde-

justerbar version
Udtrækkelig version

Udtrækkelig og højdejusterbar 
version

Maksimal belastning [kg] 2000 3000 5000 8000
Bomlængde II (mm) / maks. bæreevne (kg)* 1800 / 650 3600 / 650 3600 / 1000 3600 / 1250
Gaffellommer B x H [mm] 188 x 88
Afstand gaffellommer [mm] 102 169 102 169 193
blå

Best.-nr. 145-438-JA 145-446-JA 145-447-JA 276-446-JA 276-460-JA 276-468-JA
antracit

Best.-nr. – 276-445-JA 276-459-JA 276-452-JA 276-466-JA 276-474-JA

*maks. bæreevne ved fuld udtrækket kranarm

Fås som fast version, udtrækkelig version eller udtrækkelig og højdejusterbar version

Kranarme, forskellige versioner

 W Kranarmen gør trucken til en praktisk kran til middelsvære og tunge laster.
 W Gaffeltruckens rækkevidde øges enormt.
 W Til løftning af emner, der ikke har frihøjde til gaffeltruckens gafler
 W Kranarme er f.eks. egnede til at løfte lasten over barrierer, til indsætning af maskinkomponenter eller i stedet for krananlæg.
 W Sikkerheden kommer først: Kædesikring, så den ikke glider af gaflerne.
 W Ikke udtrækkelig

Kranarm, udtrækkelig version (udtrækkelig i 6 trin)

Kranarm, fast version

Kranarm, udtrækkelig og højdejusterbar version (udtrækkelig i 6 trin, 
højdejusterbar i 5 trin op til 45°

536

Findes i 7 farver

RAL 7016RAL 3000 RAL 5010 RAL 6011 RAL 2004 RAL 5018 RAL 7005
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Udstyr til gaffeltruck

Fås som fast version, fast version med 25° hældning eller udtrækkelig version med 25° hældning

Kranarme, forskellige versioner

Variant Fast version
Fast version,  

med 25° hældning
Udtrækkelig version,  

med 25° hældning

Maksimal belastning [kg] 1000 2500 5000 1000
Bomlængde II (mm) / maks. bæreevne (kg)* 1450 / 250 2350 / 100 1450 / 550 2350 / 250 1450 / 1050 2350 / 500 1345 / 350 2270 / 175
Gaffellommer B x H [mm] 220 x 77
Afstand gaffellommer [mm] 160
blå

Best.-nr. 276-384-JA 276-391-JA 276-398-JA 276-405-JA 276-412-JA 276-419-JA 276-426-JA 276-433-JA
rød

Best.-nr. 276-385-JA 276-392-JA 276-399-JA 276-406-JA 276-413-JA 276-420-JA 276-427-JA 276-434-JA

*maks. bæreevne ved fuld udtrækket kranarm

Gaffelforlængere

Egnet gaffelmål BxH (mm) 120 x 40 125 x 50 150 x 50
Gaflens længde [mm]: 1600

Best.-nr. 276-315-JA 276-318-JA 276-319-JA
Gaflens længde [mm]: 1800

Best.-nr. 276-324-JA 276-327-JA 276-328-JA
Gaflens længde [mm]: 2000

Best.-nr. 276-333-JA 276-336-JA 276-337-JA
Gaflens længde [mm]: 2200

Best.-nr. 276-342-JA 276-345-JA 276-346-JA
Gaflens længde [mm]: 2400

Best.-nr. 276-351-JA 276-354-JA 276-355-JA
Gaflens længde [mm]: 2600

Best.-nr. 276-360-JA 276-363-JA 276-364-JA
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Kranarm, fast version
Kranarm, udtrækkelig version med 
25° hældning

 W Kranarmen gør trucken til en praktisk kran til lette og middelsvære 
laster.

 W Gaffeltruckens rækkevidde øges.
 W Til løftning af emner, der ikke har frihøjde til gaffeltruckens gafler

 W Kranarme er f.eks. egnede til at løfte lasten over barrierer, til 
indsætning af maskinkomponenter eller i stedet for krananlæg.

 W Sikkerheden kommer først: Kædesikring, så den ikke glider af gaflerne.

Skulle de almindelige gafler være for korte, er gaffelforlængelser en god og billig løsning. Gaffelforlængelserne er 
indsnævrede foran og velegnede til løft af paller.

Gaffelforlængere

 W Praktisk gaffelforlængelse af 6 mm stålplade med lukket underside
 W Til transport af store emner.
 W Sikkerheden kommer først: Med låsestift, så forlængelsen ikke glider af 
gaflerne

 W Mindst 60% af gaffelforlængelsen skal ligge på truckens gafler.
 W De anførte priser gælder for to stk.
 W Fås i følgende længder [mm]: 1600, 1800, 2000, 2200, 2400, 2600, 2800, 
3000

 W Fås til følgende gaffelstørrelser [mm]: 80x40, 100x40, 100x45, 100x50, 
120x40, 120x50, 125x45, 125x50, 150x50
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Findes i 6 farver
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2-delt låg af PE, grå, se tabel

 W Væsketæt
 W Til manuel transport af f.eks. affald og genbrugsmaterialer til et centralt 
samlested

 W Let at bruge vha. store faste hjul (200 mm i diameter) og drejehjul af 
polyamid (125 mm i diameter), som kan bremses

 W Beholderne kan tømmes manuelt ved at blive vippet om hjulaksen ned i 
en grube eller en lavere placeret container

 W 2-delt klaplåg af PE (grå) fås som tilbehør

 W Til affaldssorteringsstationer og affaldscontainere
 W Piktogramsæt med følgende symboler: papir, kunststof, restaffald, 
glas, blik/metal og biologisk affald

 W Vandfast og selvklæbende
 W Dimensioner (H x B):  
180 x 160 mm

Piktogramsæt

Meget stabile tipvogne og vippebeholdere, støbt i ét stykke af vejrbestandig polyethylen (PE). Beholderne er væsketætte og derfor 
også egnede til at optage dryp fra dunke eller resterende væsker.

Tipvogne og vippebeholdere af kunststof

Tipvogn PolySkip W

Vippebeholdere og tipvogne PolySkip 
fra 300 til 1000 liter

Findes i 3 farver

Volumen [l] 300 500 750 1000

Variant 2 styrehjul, 2 faste hjul 2 styrehjul, 2 faste hjul 2 styrehjul, 2 faste hjul 2 styrehjul, 2 faste hjul

Udvendig mål B x D x H [mm] 920 x 1320 x 625 960 x 1440 x 825 1145 x 1560 x 925 1173 x 1586 x 1095
Hældekantens højde [mm] 405 460 560 670
Bæreevne total [kg] 150 150 250 250
Vægt [kg] 30 38 44 49
Best.-nr. blå 148-372-JA 136-459-JA 136-460-JA 181-684-JA
Best.-nr. grå 153-536-JA 153-540-JA 153-566-JA 181-687-JA
Best.-nr. rød 153-535-JA 153-539-JA 153-563-JA 181-686-JA
Tilbehør 2-delt låg af PE, grå
Best.-nr. 185-837-JA 185-838-JA 185-839-JA 185-840-JA

Tipvogn og vippebeholder PolySkip

 W Stabile beholdere med stor kapacitet til opbevaring af smådele eller adskilt indsamling af affald og genbrugsmaterialer
 W Korrosionsfri, fremstillet af vejrbestandig polyethylen (PE)
 W Nem at rengøre

Tipvogn PolySkip W, med hjul

 Aktuelle priser på www.denios.dk     538
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Åbningerne til gaflen har følgende dimensioner i mm:

150 150
226 (på 300 / 500 liter)

326 (på 750 / 1.000 liter)

Volumen [l] 300 500 750 1000

Variant med gaffelbeslag med gaffelbeslag med gaffelbeslag med gaffelbeslag

Udvendig mål B x D x H [mm] 920 x 1420 x 625 960 x 1530 x 790 1145 x 1650 x 890 1173 x 1660 x 1060
Hældekantens højde [mm] 370 420 520 635
Bæreevne total [kg] 150 150 250 250
Vægt [kg] 43 50 59 64
Best.-nr. blå 148-377-JA 136-449-JA 136-450-JA 181-688-JA
Best.-nr. grå 153-572-JA 153-578-JA 153-591-JA 181-691-JA
Best.-nr. rød 153-571-JA 153-576-JA 153-590-JA 181-690-JA
Tilbehør 2-delt låg af PE, grå
Best.-nr. 185-837-JA 185-838-JA 185-839-JA 185-840-JA

Volumen 300 500 750 1000

Variant med gaffellommer og hjul med gaffellommer og hjul med gaffellommer og hjul med gaffellommer og hjul

Udvendig mål B x D x H [mm] 920 x 1420 x 660 960 x 1530 x 830 1145 x 1650 x 925 1173 x 1660 x 1095
Hældekantens højde [mm] 405 460 560 670
Bæreevne total [kg] 150 150 250 250
Vægt [kg] 45 53 62 67
Best.-nr. blå 148-379-JA 144-622-JA 144-623-JA 181-692-JA
Best.-nr. grå 153-594-JA 153-599-JA 153-603-JA 181-695-JA
Best.-nr. rød 153-593-JA 153-597-JA 153-602-JA 181-694-JA
Tilbehør 2-delt låg af PE, grå
Best.-nr. 185-837-JA 185-838-JA 185-839-JA 185-840-JA

 

Vippebeholder PolySkip, type T / TR

Tipvogne og vippebeholdere af kunststof

 W Væsketæt
 W Med gaffellommer til gaffeltruck
 W Tipper når der trækkes i wiren fra førersædet
 W Med integreret fjedersaksemekanik til 
begrænsning af vippeproceduren og til 
beskyttelse af beholderen mod skader

 W 2-delt klaplåg af PE (grå) fås som tilbehør

Findes i 3 farver

Vippebeholder  PolySkip T, med gaffellommer Vippebeholder PolySkip TR, med gaffellommer og hjul

Polyamid-styrehjul
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Volumen [l] 300 500 750 1000

Udvendig mål B x D x H [mm] 830 x 1350 x 810 1280 x 1350 x 810 1200 x 1640 x 1060 1580 x 1640 x 1060
Hældekantens højde [mm] 700 700 925 925
Gaffellommer B x H [mm] 200 x 70 200 x 70 200 x 70 200 x 70
Afstand gaffellommer [mm] 280 60 60 500
Bæreevne total [kg] 750 1000 1350 1350
Vægt [kg] 115 140 175 205
Best.-nr. pulverlakeret 145-027-JA 145-028-JA 145-029-JA 145-030-JA
Best.-nr. varmgalvaniseret 145-031-JA 145-032-JA 145-033-JA 145-034-JA
Tilbehør 2-delt låg, galvaniseret
Best.-nr. 195-522-JA 145-055-JA 145-055-JA 145-057-JA
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www.denios.dk/shop

Bestil også

Bestil også

Volumen [l] 250 400 600

Udvendig mål B x D x H [mm] 895 x 1180 x 915 930 x 1440 x 1000 1040 x 1560 x 1125
Hældekantens højde [mm] 825 910 1030
Gaffellommer B x H [mm] 160 x 90 160 x 90 160 x 90
Afstand gaffellommer [mm] 360 400 510
Bæreevne total [kg] 600 600 600
Vægt [kg] 60 85 110
Best.-nr. pulverlakeret 145-021-JA 145-022-JA 145-023-JA
Best.-nr. varmgalvaniseret 145-024-JA 145-025-JA 145-026-JA
Tilbehør 2-delt låg, galvaniseret
Best.-nr. 195-522-JA 145-055-JA 145-055-JA

Vippebeholdere af stål

Ekstra vippebeholder

Tipvogn

Best.-nr. 145-061-JA

Best.-nr. 145-061-JA

 W Tipvogn, svejset stålkonstruktion, kassen tippes manuelt
 W Kassen er fremstillet af 2 mm stålplader
 W Med gaffellommer (160 x 90 mm) til transport med gaffeltruck
 W  Med styre- og faste hjul af massivt gummi (Ø 200 mm)
 W Solidt håndtag til manuel flytning

 W Kompakt konstruktion med lav højde
 W Solid ramme af U-profiler, vippebeholderen er fremstillet af 3 mm 
stålplader med forstærkning langs kanten

 W Med gaffellommer (200 x 70 mm) til transport med gaffeltruck 
(gaffellængde mindst 800 mm)

 W 2 styre- og 2 faste hjul af polyamid (Ø 175 mm)
 W Solidt håndtag til manuel flytning
 W Tipper når der trækkes i wiren fra førersædet
 W Skånsom vippeproces vha. gaffeltruckens meder
 W Med integreret fjedermekanisme til begrænsning af 
vippeproceduren til 90° og til beskyttelse af beholderen mod 
skader

 W En ekstra kædesikring forhindrer, at den glider af gaflerne

 W Si og tappehane. Sien forhindrer, at større emner stopper 
tappehanen til.

 W Si og tappehane. Sien forhindrer, at større emner stopper tappehanen til.

Til indsamling og transport af stykgods

Til indsamling og transport af stykgods

 

Flere farvevarianter findes i vores webshop.

Vippevogn til 250, 400 eller 600 liter 
volumen, bæreevne 600 kg (alle modeller)

Detaljebillede: 
løsning og 
gaffellommer til 
gaffelløfter

 Aktuelle priser på www.denios.dk     540
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500 (fra 750 liter)
200 (ved 300 / 500 liter)

Åbningerne til gaflen har følgende dimensioner i mm:
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Bestil også

Vippebeholdere af stål

Vippebeholder NB

 W Ideel som beholder ved maskiner
 W Beholderkarret er fremstillet af 3 mm tykke stålplader med kantforstærkning hele vejen rundt.
 W Med gaffellommer til gaffeltruck
 W Tipper når der trækkes i wiren fra førersædet
 W Opfangssaks med trækfjeder mellem beholderens bund og bærerammen muliggør gnidningsløs tømning
 W En ekstra kædesikring forhindrer, at den glider af gaflerne

Volumen [l] 300 500 750 1000 1250 1500

Udvendig mål B x D x H [mm] 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
Hældekantens højde [mm] 500 600 700 600 730 730
Bæreevne total [kg] 900 1200 1500 1800 2000 2000
Vægt [kg] 100 115 162 184 195 205
Best.-nr. pulverlakeret 145-041-JA 145-042-JA 145-043-JA 145-044-JA 145-430-JA 145-045-JA
Best.-nr. varmgalvaniseret 145-046-JA 145-047-JA 145-048-JA 145-049-JA 145-431-JA 145-050-JA
Tilbehør 2-delt låg, galvaniseret
Best.-nr. 195-522-JA 145-055-JA 145-055-JA 145-057-JA 145-057-JA 145-057-JA

 W Hjulsæt 
bestående af 2 faste og 2 drejelige hjul 
(et med bremse) af polyamid

 W Til en belastning på op til 2500 kg
Best.-nr. 145-064-JA

Best.-nr. 145-063-JA
 W Til en belastning på op til 1350 kg

Lav højde
Til indsamling og transport af stykgods

Flere farvevarianter findes i vores webshop.

Det todelte låg (se skemaet) 
beskytter indholdet fx mod 
vejret

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     541
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Du kan finde alle produkter fra kategorien 
tipcontainere her:

www.denios.dk/kat/12843
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Variant stykgodsbeholder spånbeholder

Volumen [l] 500 750 1000 500 750 1000

Udvendig mål B x D x H [mm] 900 x 1250 x 850 900 x 1250 x 1150 900 x 1650 x 1150 900 x 1250 x 850 900 x 1250 x 1150 900 x 1650 x 1150
Bæreevne total [kg] 500 750 1000 500 750 1000
Farve blå blå blå rød rød rød
Vægt [kg] 125 152 178 125 155 180
Best.-nr. 163-424-JA 164-784-JA 164-787-JA 164-887-JA 164-888-JA 164-889-JA

www.denios.dk/shop

 

 Aktuelle priser på www.denios.dk     
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Stykgodsbeholder

Vippebundsbeholder af stål

Spånbeholder

 W Stabil stålramme og stålkonstruktion
 W Enkelt tømning - bundpladen bliver åbnet 
via wire fra førersædet

 W Klappen lukker selv ved nedsænkning på 
gulvet eller containerkanten

 W Bundklap med stor åbning til fuld tømning.
 W Gaffellommer til transport med gaffeltruck 
(B x H: 180 x 100 mm)

Til indsamling og transport af faste stoffer eller stykgods Til indsamling og transport af spåner og 
materialer

 W Opsamlingskar i bunden som optager 
resterende væsker, såsom rester af olie eller 
kølevæske En kuglehane tillader effektiv 
tømning af drypbakken.

Eksempel: Let åbning via wire direkte fra trucken

Detaljebillede: 
tappehane

spånbeholder fås i 3 størrelser fra 500 til 1000 liter volumenvippebundsbeholdere i 3 størrelser fra 500 op til 1000 liter volumen

Dimensioner gaffellommer 
(mm), 350 mm ved 1000 l
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https://www.denios.dk/products/163424
https://www.denios.dk/products/164784
https://www.denios.dk/products/164787
https://www.denios.dk/products/164887
https://www.denios.dk/products/164888
https://www.denios.dk/products/164889


500 (fra 750 liter)
200 (ved 300 / 500 liter)

Åbningerne til gaflen har følgende dimensioner i mm:

Bestil også
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Ti
lb

eh
ør

 ti
l l

ag
er

Vippebeholder til spåner

Spånebeholdere af stål

Hjulsæt bestående af 2 faste og 2 drejelige 
hjul (et med bremse) af polyamid

Best.-nr. 145-064-JA

Best.-nr. 145-063-JA

 W Ideel som beholder ved maskiner
 W Som standard forsynet med dobbelt hulpladebund og tappehane
 W Beholderkarret er fremstillet af 3 mm tykke stålplader med 
kantforstærkning hele vejen rundt.

 W Til nem rengøring er hulpladebund udtagelig
 W Med gaffellommer til gaffeltruck
 W Tipper når der trækkes i wiren fra førersædet
 W Opfangssaks med trækfjeder mellem beholderens bund og 
bærerammen muliggør gnidningsløs tømning

 W Kædesikring, så den ikke glider fra gaflerne
 W 2-delt galvaniseret låg og hjulsæt fås som tilbehør

Volumen [l] 300 500 750 1000 1250 1500

Udvendig mål B x D x H [mm] 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 1130 x 1570 x 980
Hældekantens højde [mm] 500 600 700 600 730 730
Bæreevne total [kg] 900 1200 1500 1800 2000 2000
Vægt [kg] 125 140 172 209 220 230
Best.-nr. 181-503-JA 181-504-JA 181-505-JA 181-506-JA 181-507-JA 181-508-JA
Tilbehør 2-delt låg, galvaniseret
Best.-nr. 195-522-JA 145-055-JA 145-055-JA 145-057-JA 145-057-JA 145-057-JA

 W Effektiv adskillelse af væsker og faste stoffer
 W Olie- og vandtæt svejset
 W Lav højde

Spåner-vippebeholder, fås i forskellige 
størrelser (hjulsæt som tilbehør)

Detaljebillede: bund af 
hulstål

Detaljebillede: tappehane

Flere farvevarianter findes i vores webshop.
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 W Til en belastning på op til 2500 kg

 W Til en belastning på op til 1350 kg

https://www.denios.dk/products/145064
https://www.denios.dk/products/145063
https://www.denios.dk/products/181503
https://www.denios.dk/products/181504
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https://www.denios.dk/products/145057
https://www.denios.dk/products/145057


Type PS 6080 PS 8010 PS 8012 PS 1012

Volumen [l] 200 540 650 810
Udvendig mål B x D x H [mm] 600 x 800 x 600 800 x 1000 x 900 800 x 1200 x 900 1000 x 1200 x 900
Bæreevne total [kg] 600 1000 1500 1500
Indkørselsbredde (lang side) [mm] 400 550 700 700
Indkørselsbredde (kort side) [mm] 460 470 470 670
Overflade: lakeret

Best.-nr. uden låg 174-104-JA 174-106-JA 174-108-JA 174-110-JA
Best.-nr. galvaniseret låg 174-091-JA 174-092-JA 174-093-JA 174-094-JA
Overflade: varmgalvaniseret

Best.-nr. uden låg 129-211-JA 129-216-JA 129-221-JA 129-226-JA
Best.-nr. galvaniseret låg 174-052-JA 174-059-JA 174-067-JA 174-072-JA
Tilbehør trucktraverse
Udvendig mål B x D x H [mm] 750 x 790 x 855 950 x 790 x 945 950 x 790 x 945 1150 x 1200 x 945
Bæreevne total [kg] 600 1000 1500 1550
Best.-nr. 129-232-JA 129-233-JA 129-234-JA 129-235-JA

www.denios.dk/shop

Stykgodsbeholdere af stål

Bestil også

trucktraverse til 
stykgodsbeholdere
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 W Konstruktion af stålplader, 2 mm tyk
 W Glat hældekant, 3 mm
 W Drejelig vha. trucktraverse (fås som tilbehør)
 W Fås i 4 farver eller galvaniseret
 W Fås ogås med 2-delt, galvaniseret låg
 W Beholdere uden låg kan stables i 4 etager, beholdere med låg kan ikke stables

 W Til indsamling, transport, opbevaring eller bortskaffelse af gods

Sæt med 10 klistermærker 
(180 x 75 mm):  farvet glas, 
grønt glas, hvidt glas, brunt 
glas, uanvendeligt affald, plast, 
batterier, gul sæk, papir/pap, 
biologisk affald

Lakeret udførelse, fås i grå (RAL 7005), grøn (RAL 6011), rød (RAL 3000) eller blå 
(RAL 5010) Angiv venligst den ønskede farve ved bestilling!

Stykgodsbeholder Universal

trucktraverse
 W Til tipning af vippebeholdere
 W Stålkonstruktion med gaffellommer (200 x 80 mm) til 
transport med gaffeltruck

 W Beholderen er ophængt, så den kan drejes.
 W Vippeproceduren udløses via wiretræk.
 W En kædesikring forhindrer, at den glider af gaflerne.
 W Lakering: grå  (RAL 7005)

stykgodsbeholdere i forskellige 
størrelser og farver

galvaniseret udførelse

 Aktuelle priser på www.denios.dk     

Best.-nr. 116-013-JA

Stabelbeholdere se side

548

https://www.denios.dk/products/174104
https://www.denios.dk/products/174106
https://www.denios.dk/products/174108
https://www.denios.dk/products/174110
https://www.denios.dk/products/174091
https://www.denios.dk/products/174092
https://www.denios.dk/products/174093
https://www.denios.dk/products/174094
https://www.denios.dk/products/129211
https://www.denios.dk/products/129216
https://www.denios.dk/products/129221
https://www.denios.dk/products/129226
https://www.denios.dk/products/174052
https://www.denios.dk/products/174059
https://www.denios.dk/products/174067
https://www.denios.dk/products/174072
https://www.denios.dk/products/129232
https://www.denios.dk/products/129233
https://www.denios.dk/products/129234
https://www.denios.dk/products/129235
https://www.denios.dk/products/116013


Type EURO-H1

Udvendig mål 
B x D x H [mm] 1200 x 800 x 160

Bæreevne statisk [kg] 5000
Bæreevne dynamisk [kg] 1250
Bæreevne i høje reoler [kg] 1000
Best.-nr. 137-025-JA

Variant Medium-Duty Heavy-Duty

Type 852 831-K 1020 1020-I

Variant 9 fødder, kan 
stables

3 meder, 
forstærket

9 fødder, kan 
stables

9 fødder, kan 
stables

Udvendig mål 
B x D x H [mm] 1200 x 800 x 145 1200 x 800 x 150 1200 x 800 x 145 1200 x 1000 x 145

Bæreevne statisk [kg] 2000 5000 5000 5000
Bæreevne dynamisk [kg] 600 1500 1200 1200
Vægt [kg] 5 18 19 22
Best.-nr. 169-993-JA 180-857-JA 169-994-JA 169-992-JA

Type FP 10 FP 12

Udvendig mål B x D x H [mm] 1000 x 800 x 125 1200 x 800 x 125
Bæreevne statisk [kg] 2000 2000
Bæreevne i høje reoler [kg] 1000 1000
Best.-nr. lakeret 137-859-JA 137-864-JA
Best.-nr. galvaniseret 137-861-JA 137-865-JA

Paller

Variant Extra-Duty

Type PE 812 PE 1012 PE 1212
Variant 9 fødder 9 fødder 9 fødder
Udvendig mål 
B x D x H [mm] 1200 x 800 x 150 1200 x 1000 x 150 1200 x 1200 x 150

Bæreevne statisk [kg] 2000 2000 2000
Vægt [kg] 20 23 30
Best.-nr. 193-489-JA 189-650-JA 193-491-JA
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Kunststofpaller Extra-Duty Kunststofpalle Medium-/ Heavy-Duty

 W Maksimal stabilitet, langtidsholdbar og høj bæreevne
 W Ideel til intern transport, f.eks. i papirindustrien
 W Stabil svejset konstruktion med 2 meder, 100 mm bred
 W Kan løftes fra 4 sider

 W Trapezformet henstillingsflade
 W Egnet til lagerreoler
 W Lakeret i grå (RAL 7005) eller galvaniseret

 W Anbefalet af "Europäisches Handelsinstitut EHI” til 
levnedsmiddelindustrien, hygiejnepalle opfylder alle krav fra EHI

 W Nem at rengøre, vandtæt konstruktion
 W Midter- og sideblokering (7 mm)
 W Kan løftes fra 4 sider
 W Formstabil fra - 40 op til + 75° C
 W Materiale: polyethylen PE-HD af høj kvalitet, grå

Flad palle af stål

 W Af miljøvenlig polyethylen (PE)
 W Langtidsholdbar
 W Let at rengøre
 W Bestandig mod olie og de fleste syre og baser
 W Kun til statiske anvendelser

 W Meget stabil og modstandsdygtig

Europalle Heavy-Duty 831-K, egnet til 
lagerreoler, Best.-nr. 180-857-JA

Kunststofpalle Extra-Duty PE 812, 
Best.-nr. 193-489-JA

 W Stabile paller er velegnede til universel brug til næsten alle 
transportopgaver

 W Fremstillet af genbrugt kunststof
 W Bestandig mod lave og høje temperaturer
 W Modstandsdygtig over for syrer, fedtstoffer og opløsningsmidler
 W Bestandig mod fugtighed, insekter, svampe og bakterier
 W Anvendelsesområder: kemisk og pharma industri, levnedsmiddel-, 
automobil- og elektronikindustri

 W Langtidsholdbar og stabil
 W Ideel til transport i levnedsmiddelindustrien

Europalle Heavy-Duty 1020, til tungt gods, 
Best.-nr. 169-994-JA

Hygiejnepalle Euro-H1

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     
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Type Gitterboksvender

Udvendig mål B x D x H [mm] 570 x 1640 x 450
Bæreevne total [kg] 450
Vægt [kg] 90
Best.-nr. 145-437-JA

Type PH 8 PH 10 PH 12 PH 16

Udvendig mål B x D x H [mm] 1200 x 800 x 800 1200 x 800 x 1000 1200 x 800 x 1200 1200 x 800 x 1600
Bæreevne total [kg] 1500 1500 750 750
Kan stables 3-dobbelt 3-dobbelt 3-dobbelt 3-dobbelt
Vægt [kg] 21,5 24,0 27,5 31,5
Best.-nr. 129-243-JA 129-244-JA 129-245-JA 129-246-JA

Type PG 8 PG 10 PG 12 PG 16

Udvendig mål B x D x H [mm] 1200 x 800 x 800 1200 x 800 x 1000 1200 x 800 x 1200 1200 x 800 x 1600
Bæreevne total [kg] 1000 1000 750 750
Kan stables 4-dobbelt 4-dobbelt 4-dobbelt 4-dobbelt
Vægt [kg] 24,5 27,5 31,0 40,0
Best.-nr. 129-236-JA 129-237-JA 129-238-JA 129-239-JA

www.denios.dk/shop Aktuelle priser på www.denios.dk     
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6 Gitterbokse og tilbehør

Gittervægge PG til europaller

Gitterboks-vender
Gitterboksen optages fra den korte side. Gitterboksen sikres ved at trække i håndtaget. Vippeproceduren udløses vha. 
wiretræk. Gitterboksen sættes ned igen mens gaffeltrucken bakker. Gitterboksvenderen fastgøres på gaffeltrucken vha. en 
sikkerhedskæde.

 W Robust rørkonstruktion af stål
 W Med 2 stabiliserende rør og 4 hjørner til at stable
 W Hurtig montage
 W Kan stables i 3 etager
 W Lakering: blå  (RAL 5012)

 W Robust rørkonstruktion af stål
 W Kan stables i 4 etager
 W Sidevægge af stålgitter, maskestørrelse 100 
x 100 mm

 W Halvsiden er udklappelig
 W Hurtig montage
 W Lakering: blå  (RAL 5012)

Pallestativ PH til europaller

 W Til nem tømning af euro-gitterbokse iht. UIC standard 435-3
 W Til håndtering af gitterbokse vha. gaffeltruck

Optimal udnyttelse af pallen

Optimal udnyttelse af pallen

Pallestativ PH med 2 stabiliserende rør 
og 4 hjørner til at stable.

https://www.denios.dk/products/145437
https://www.denios.dk/products/129243
https://www.denios.dk/products/129244
https://www.denios.dk/products/129245
https://www.denios.dk/products/129246
https://www.denios.dk/products/129236
https://www.denios.dk/products/129237
https://www.denios.dk/products/129238
https://www.denios.dk/products/129239


Variant lukket med udskæring på forsiden

Udvendig mål B x D x H [mm] 1195 x 795 x 780 1195 x 795 x 780
Vægt [kg] 11 11
Best.-nr. 145-341-JA 145-342-JA

Bestil også

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     
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Best.-nr. 129-203-JA,  

Gitterboks og tilbehør

Euro gitterboks til paller

Tildækningshætter til gitterboks

Låg til gitterboks, Best.-nr. 106-176-JA

Tildækningshætte til gitterboks, med lynlåse på 
forsiden, Best.-nr. 145-343-JA

Tildækningshætte til gitterboks, lukket på 4 sider, 
Best.-nr. 145-339-JA

Indsats til gitterboks

Gitterboks-indsats, med udskæring på forsiden, 
Best.-nr. 145-342-JA

Gitterboks-indsats, lukket, 
Best.-nr. 145-341-JA

Gitterboks-travers

Gitterbokslåg

 W Hurtig og sikker håndtering af standard gitterbokse
 W Svejset stålkonstruktion med krankroge
 W Inklusiv en CE-mærkning
 W Lav konstruktion muliggør høj udnyttelse af kranens kapacitet
 W Lakering: gul (RAL 1004)

gitterbokstravers med 1000 kg bæreevne, Best.-nr. 129-204-JA
gitterbokstravers med 2000 kg bæreevne, Best.-nr. 129-205-JA

Indsatserne giver flere anvendelsesmuligher for 
de traditionelle gitterbokse, så de kan bruges som 
universelle lager- og transportbeholdere.

 W Til opbevaring, samling og transport af småemballager, løse 
materialer m.v

 W Kemikaliebestandig konstruktion af polyethylen (PE)
 W Til tømning af euro-gitterbokse

 W Beskytter indholdet mod snavs og påvirkning fra vejret
 W Hætte af vævet materiale af høj kvalitet, kan ikke rives 
itu, modstår alt slags vejr

 W Sikker fiksering af hætten vha. en expanderwire med 
karabinkroge

 W Integreret DIN A4-dokumentlomme

Hængelås med kæde
Best.-nr. 114-900-JA

 W Gitterboks-låg til beskyttelse af lagergods
 W Af stødfast, sømfri polyethylen (PE)
 W Låget lægges ned i vinkelprofilen, som går hele vejen rundt om gitterboksen
 W Låget kan sikres med en hængelås på forsiden (fås som tilbehør).

 W Opfylder de internationale forskrifter og regler for transport på veje og skinner 
(f.eks. iht. UIC standard 435-3)

 W Forreste væg med 2 åbninger og 2 tavler
 W 4 fødder muliggør optagelse af gitterboksen vha. gaffeltruck fra alle 4 sider
 W Udstyret med kanter så gitterboksene kan stables
 W Lakering stengrå (RAL 7030)
 W Bæreevne: 1500 kg

 W Til løftning og transport af en gitterboks

Praktisk tilbehør til Euro gitterboksen

Ideel til lager og transport

 

Gitterboks (afdækning og kar 
fås som tilbehør)

https://www.denios.dk/products/145341
https://www.denios.dk/products/145342
https://www.denios.dk/products/129203
https://www.denios.dk/products/106176
https://www.denios.dk/products/145343
https://www.denios.dk/products/145339
https://www.denios.dk/products/145342
https://www.denios.dk/products/145341
https://www.denios.dk/products/129204
https://www.denios.dk/products/129205
https://www.denios.dk/products/114900


www.denios.dk/shop

PE-kasse, passende til PolyPro med 260 liters volumen PolyPro med 300 liters volumen PolyPro med 400 liters volumen

Udvendig mål B x D x H [mm] 437 x 685 x 440 351 x 331 x 440 351 x 667 x 440 351 x 430 x 440 351 x 865 x 440
Bæreevne total [kg] 100 40 80 50 100
Farve grå grå grå grå grå
Max. Antal pr. stabelbeholder 2 6 3 6 3
Best.-nr. 272-436-JA 272-437-JA 272-438-JA 272-439-JA 272-440-JA
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6 Stabelbeholdere af kunststof

PE stabelbeholdere PolyPro

 

 W Væsketæt, kan også bruges som opsamlingskar til vandforurenende medier 
og stables i 2 etager

 W Høj stabilitet med lav egenvægt
 W Nem at rengøre
 W Kan transporteres med palleløfter eller gaffeltruck fra front- eller langsiden
 W Kan stables i 5 etager, kan også stables med stabelbeholdere af stål  
i samme størrelse

 W Sikker opbevaring af smådunke  
med f.eks. syrer og baser, olie,  
ikke-antændelige  
rengøringsopsløsninger osv.

Findes i 3 farver

PE-indsatskasser til stabelbeholder PolyPro 
PE-indsatskasserne er specielt udviklet til at skabe god orden og overblik i stabelbeholderen PolyPro. Med ergonomiske håndtag til nem 
håndtering. PE-indsatskasserne kan stables. Indsatskasserne kan kombineres i forskellige størrelser og indsættes i stabelbeholderen 
PolyPro (se eksempel).

 W Indsamling og disposition af lagergods og genanvendeligt affald
 W Fremstillet af miljøvenlig, vejrbestandig polyethylen (PE)
 W Korrosionsfri og lang holdbarhed

Stabelbeholdere PolyPro af kunststof, fås i 
forskellige størrelser og udførelser

 Aktuelle priser på www.denios.dk     

Anvendelseseksempel

https://www.denios.dk/products/272436
https://www.denios.dk/products/272437
https://www.denios.dk/products/272438
https://www.denios.dk/products/272439
https://www.denios.dk/products/272440


Volumen [l] 90 260 300 400

Udvendig mål B x D x H [mm] 800 x 500 x 500 1000 x 800 x 600 1200 x 800 x 600 1200 x 1000 x 600
Opsamlingsvolumen [l]* 70 240 280 360
Bæreevne total [kg] 500 500 500 500
Last [kg] 2500 2500 2500 2500
Indkørselsbredde (lang side) [mm] 280 350 420 420
Indkørselsbredde (kort side) [mm] 340 250 220 320
Best.-nr. 185-800-JA 185-805-JA 185-815-JA 185-825-JA
Tilbehør PE-låg, sort
Best.-nr. 195-517-JA 195-518-JA 195-519-JA 195-520-JA

*ved brug som opsamlingskar
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6Stabelbeholdere af kunststof

Din fordel: Stabelbeholdere med merværdi

En optimal kombination af sikker 
opbevaring og transport. Med en 
tilladt last af maks. 2,5 tons kan der 
stables op til 5 beholdere ovenpå 
hinanden.

Som universal kunststofbeholder

Findes i 3 farver

Som transportabel beholder

 W Nyttige og alsidige beholdere til din virksomhed:

Stabelbeholdere af PE kan transporteres ved hjælp af 
gaffeltruck eller løftevogn.

PE-låg fås som tilbehør.

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     

https://www.denios.dk/products/185800
https://www.denios.dk/products/185805
https://www.denios.dk/products/185815
https://www.denios.dk/products/185825
https://www.denios.dk/products/195517
https://www.denios.dk/products/195518
https://www.denios.dk/products/195519
https://www.denios.dk/products/195520


www.denios.dk/shop

Type PB 8-F PB 8-FK PB 8-K PB 8-K PB 8-R PB 8-RK

Variant 4 fødder 4 fødder 2 meder 3 meder 4 styrehjul 4 styrehjul
Version – frontklap – – – frontklap
Volumen [l] 535 535 330 535 535 535
Udvendig mål B x D x H [mm] 1200 x 800 x 760 1200 x 800 x 760 1200 x 800 x 600 1200 x 800 x 790 1200 x 800 x 915 1200 x 800 x 915
Indvendig mål B x D x H [mm] 1110 x 710 x 610 1110 x 710 x 610 1110 x 710 x 420 1110 x 710 x 610 1110 x 710 x 610 1110 x 710 x 610
Bæreevne total [kg] 500 500 470 500 500 500
Vægt [kg] 35 35 33 41 47 47
Best.-nr. 117-880-JA 117-882-JA 217-096-JA 117-883-JA 117-881-JA 217-095-JA
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Bestil også

Stabel- og transportbeholdere

Låg til type PB 8,  
Best.-nr. 117-884-JA

Låg til type PB 10,  
Best.-nr. 117-889-JA

Pallebokse PB 8 og PB 10
Stabil konstruktion af polyethylen (PE) for stor stabilitet og lang holdbarhed

 W Kan tømmes for rester og er nem at rengøre: afrundede hjørner indvendigt
 W Fødevaregodkendt

 W Egnet til opbevaring og transport af 
lagergods

 W Ideel til store emner
 W Kan løftes fra alle fire sider
 W Kan stables
 W Lukket på alle 4 sider eller med klap på 
langsiden

 W Lukket version med fødder (væsketæt)

 Aktuelle priser på www.denios.dk     

Indsamlingsboks type PB 
(låg fås som tilbehør)

Type PB 10-F PB 10-FK PB 10-K PB 10-K PB 10-R PB 10-RK

Variant 4 fødder 4 fødder 2 meder 3 meder 4 styrehjul 4 styrehjul
Version – frontklap – – – frontklap
Volumen [l] 670 670 430 670 670 670
Udvendig mål B x D x H [mm] 1200 x 1000 x 760 1200 x 1000 x 760 1200 x 1000 x 600 1200 x 1000 x 790 1200 x 1000 x 915 1200 x 1000 x 915
Indvendig mål B x D x H [mm] 1110 x 910 x 610 1110 x 910 x 610 1110 x 910 x 420 1110 x 910 x 610 1110 x 910 x 610 1110 x 910 x 610
Bæreevne total [kg] 500 500 510 500 500 500
Vægt [kg] 40 40 39 46 44 44
Best.-nr. 117-885-JA 117-886-JA 217-099-JA 117-887-JA 217-097-JA 217-098-JA

https://www.denios.dk/products/117880
https://www.denios.dk/products/117882
https://www.denios.dk/products/217096
https://www.denios.dk/products/117883
https://www.denios.dk/products/117881
https://www.denios.dk/products/217095
https://www.denios.dk/products/117884
https://www.denios.dk/products/117889
https://www.denios.dk/products/117885
https://www.denios.dk/products/117886
https://www.denios.dk/products/217099
https://www.denios.dk/products/117887
https://www.denios.dk/products/217097
https://www.denios.dk/products/217098


 

Type SP 5080 SP 8010 SP 8012 SP 1012

Volumen [l] 160 400 480 600
Udvendig mål B x D x H [mm] 800 x 500 x 500 1000 x 800 x 600 1200 x 800 x 600 1200 x 1000 x 600
Bæreevne total [kg] 2000 2000 2000 2000
Last [kg] 10000 10000 10000 10000
Indkørselsbredde (lang side) [mm] 660 860 1060 1060
Indkørselsbredde (kort side) [mm] 360 660 660 860
Vægt [kg] 27 44 49 57
Overflade: lakeret

Best.-nr. grå 129-279-JA 129-285-JA 129-291-JA 129-297-JA
Best.-nr. blå 129-280-JA 129-286-JA 129-292-JA 129-298-JA
Overflade: varmgalvaniseret

Best.-nr. 129-281-JA 129-287-JA 129-293-JA 129-299-JA
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6Stabel- og transportbeholdere

 W Til materiale og affald

Til transport- og lagergods

Stabelbeholder Profi

 W Stabil stabel- og transportbeholder af stål
 W Meget robuste fødder
 W Krankroge som standard
 W Fodplader til at skåne gulvet
 W Let at transportere, kan stables uden problemer
 W Fås blå lakeret (RAL 5010), grå (RAL 7005) eller galvaniseret

Stabelbeholder Profi, udstyret med 4 krankroge til nem håndtering

Stabelbeholdere Profi, fås i forskellige 
udførelser og størrelser

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     

https://www.denios.dk/products/129279
https://www.denios.dk/products/129285
https://www.denios.dk/products/129291
https://www.denios.dk/products/129297
https://www.denios.dk/products/129280
https://www.denios.dk/products/129286
https://www.denios.dk/products/129292
https://www.denios.dk/products/129298
https://www.denios.dk/products/129281
https://www.denios.dk/products/129287
https://www.denios.dk/products/129293
https://www.denios.dk/products/129299


Udvendig mål B x D x H [mm] 600 x 400 x 173 600 x 400 x 273 600 x 400 x 323 600 x 400 x 173 600 x 400 x 273 600 x 400 x 323 600 x 400 x 199 600 x 400 x 299 600 x 400 x 349

Variant uden låg uden låg uden låg stativ stativ stativ hængslet låg hængslet låg hængslet låg
Bæreevne total [kg] 25 30 35 25 30 35 25 30 35
Last [kg] 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Stk. / pakke 3 stk. 3 stk. 2 stk. 3 stk. 3 stk. 2 stk. 3 stk. 3 stk. 2 stk.
Best.-nr. blå 265-231-JA 265-235-JA 265-239-JA 265-251-JA 265-255-JA 265-259-JA 265-263-JA 265-267-JA 265-271-JA
Best.-nr. rød 265-232-JA 265-236-JA 265-240-JA 265-252-JA 265-256-JA 265-260-JA 265-264-JA 265-268-JA 265-272-JA
Best.-nr. gul 265-233-JA 265-237-JA 265-241-JA 265-253-JA 265-257-JA 265-261-JA 265-265-JA 265-269-JA 265-273-JA
Best.-nr. grøn 265-234-JA 265-238-JA 265-242-JA 265-254-JA 265-258-JA 265-262-JA 265-266-JA 265-270-JA 265-274-JA
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6 Stabelbeholdere

www.denios.dk/shop

 W Af fødevaregodkendt polypropylen (PP)
 W Kan stables
 W Udførelser med stativ og klaplåg kan stables ovenpå hinanden
 W Håndtag på fire sider
 W Temperaturbestandig fra -10 °C op til +60 °C

Til effektiv opbevaring og transport

Findes i 4 farver: oplys om den 
ønskede farve ved bestilling

 Aktuelle priser på www.denios.dk     

Stabelbeholder  
DENIOS classic-line D

Passende låg finder du i vores 
onlineshop.

https://www.denios.dk/products/265231
https://www.denios.dk/products/265235
https://www.denios.dk/products/265239
https://www.denios.dk/products/265251
https://www.denios.dk/products/265255
https://www.denios.dk/products/265259
https://www.denios.dk/products/265263
https://www.denios.dk/products/265267
https://www.denios.dk/products/265271
https://www.denios.dk/products/265232
https://www.denios.dk/products/265236
https://www.denios.dk/products/265240
https://www.denios.dk/products/265252
https://www.denios.dk/products/265256
https://www.denios.dk/products/265260
https://www.denios.dk/products/265264
https://www.denios.dk/products/265268
https://www.denios.dk/products/265272
https://www.denios.dk/products/265233
https://www.denios.dk/products/265237
https://www.denios.dk/products/265241
https://www.denios.dk/products/265253
https://www.denios.dk/products/265257
https://www.denios.dk/products/265261
https://www.denios.dk/products/265265
https://www.denios.dk/products/265269
https://www.denios.dk/products/265273
https://www.denios.dk/products/265234
https://www.denios.dk/products/265238
https://www.denios.dk/products/265242
https://www.denios.dk/products/265254
https://www.denios.dk/products/265258
https://www.denios.dk/products/265262
https://www.denios.dk/products/265266
https://www.denios.dk/products/265270
https://www.denios.dk/products/265274


Bestil også

Forskellige håndtag 
Enten grå/rød eller også grå/blå

Udvendig mål B x D x H [mm] 400 x 300 x 120 400 x 300 x 170 400 x 300 x 220 400 x 300 x 320 600 x 400 x 120 600 x 400 x 170 600 x 400 x 220 600 x 400 x 320

Bæreevne total [kg] 25 25 25 25 40 40 40 40
Last [kg] 300 300 300 300 400 400 400 400
Stk. / pakke 16 stk. 10 stk. 8 stk. 4 stk. 8 stk. 5 stk. 4 stk. 3 stk.
Variant: håndtag lukket

Best.-nr. Farve: grå 265-186-JA 265-187-JA 265-188-JA 265-189-JA 265-190-JA 265-191-JA 265-192-JA 265-193-JA
Best.-nr. Farve: grå / rød 265-202-JA 265-203-JA 265-204-JA 265-205-JA 265-206-JA 265-207-JA 265-208-JA 265-209-JA
Variant: håndtag åbent

Best.-nr. Farve: grå 265-194-JA 265-195-JA 265-196-JA 265-197-JA 265-198-JA 265-199-JA 265-200-JA 265-201-JA
Best.-nr. Farve: grå / blå 265-210-JA 265-211-JA 265-212-JA 265-213-JA 265-214-JA 265-215-JA 265-216-JA 265-217-JA
Tilbehør

Best.-nr. låg (uden lukningerne) 265-226-JA 265-226-JA 265-226-JA 265-226-JA 265-227-JA 265-227-JA 265-227-JA 265-227-JA
Best.-nr. hængslet låg (uden lukninger) 265-228-JA 265-228-JA 265-228-JA 265-228-JA 265-229-JA 265-229-JA 265-229-JA 265-229-JA

Farve blå rød

Best.-nr. 265-222-JA 265-223-JA

Farve grå / blå grå / rød

Best.-nr. 265-224-JA 265-225-JA
Ti
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Euro stabelbeholdere  
DENIOS classic-line D

Stabelbeholdere

Stabile eurobeholdere af høj kvalitet til opbevaring og transport

 W Af fødevaregodkendt polypropylen (PP)
 W Meget stabil vha. forstærkede vægge og beholderkant hele vejen rundt
 W Ergonomiske håndtag
 W Temperaturbestandig fra -10 °C op til +60 °C
 W Fås i forskellige farver
 W Kan lukkes med hængslet eller løst låg (fås som tilbehør)

Hængsler, sæt med 4 stk.

Lukninger med låg, sæt med 4 stk.

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     

https://www.denios.dk/products/265186
https://www.denios.dk/products/265187
https://www.denios.dk/products/265188
https://www.denios.dk/products/265189
https://www.denios.dk/products/265190
https://www.denios.dk/products/265191
https://www.denios.dk/products/265192
https://www.denios.dk/products/265193
https://www.denios.dk/products/265202
https://www.denios.dk/products/265203
https://www.denios.dk/products/265204
https://www.denios.dk/products/265205
https://www.denios.dk/products/265206
https://www.denios.dk/products/265207
https://www.denios.dk/products/265208
https://www.denios.dk/products/265209
https://www.denios.dk/products/265194
https://www.denios.dk/products/265195
https://www.denios.dk/products/265196
https://www.denios.dk/products/265197
https://www.denios.dk/products/265198
https://www.denios.dk/products/265199
https://www.denios.dk/products/265200
https://www.denios.dk/products/265201
https://www.denios.dk/products/265210
https://www.denios.dk/products/265211
https://www.denios.dk/products/265212
https://www.denios.dk/products/265213
https://www.denios.dk/products/265214
https://www.denios.dk/products/265215
https://www.denios.dk/products/265216
https://www.denios.dk/products/265217
https://www.denios.dk/products/265226
https://www.denios.dk/products/265226
https://www.denios.dk/products/265226
https://www.denios.dk/products/265226
https://www.denios.dk/products/265227
https://www.denios.dk/products/265227
https://www.denios.dk/products/265227
https://www.denios.dk/products/265227
https://www.denios.dk/products/265228
https://www.denios.dk/products/265228
https://www.denios.dk/products/265228
https://www.denios.dk/products/265228
https://www.denios.dk/products/265229
https://www.denios.dk/products/265229
https://www.denios.dk/products/265229
https://www.denios.dk/products/265229
https://www.denios.dk/products/265222
https://www.denios.dk/products/265223
https://www.denios.dk/products/265224
https://www.denios.dk/products/265225


www.denios.dk/shop

Transportbokse af aluminium

Version uden hjørner til at stable

Volumen [l] 30 48 73 92 140

Udvendig mål B x D x H [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
Indvendig mål B x D x H [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
Bæreevne total [kg] 40 60 70 90 90
Vægt [kg] 3,1 4,2 4,9 6,0 7,7
Best.-nr. 136-684-JA 136-686-JA 254-866-JA 136-688-JA 136-689-JA

Version med hjørner til at stable

Volumen [l] 30 48 73 92 140 157 153 243 425

Udvendig mål B x D x H [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
Indvendig mål B x D x H [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 350 750 x 550 x 381 1150 x 350 x 381 750 x 550 x 590 1160 x 755 x 485
Bæreevne total [kg] 40 60 70 90 90 90 90 100 110
Vægt [kg] 3,1 4,0 4,8 5,7 7,2 7,4 8,7 8,9 14,5
Best.-nr. 254-867-JA 136-690-JA 136-691-JA 136-692-JA 136-693-JA 254-893-JA 144-768-JA 136-695-JA 144-769-JA

Bestil også

Universalboks af aluminium AB
 W Til opbevaring og transport af værdifulde varer
 W Meget stabil og holdbar
 W 1 mm tyk aluminium
 W Boksens opbygning sørger for høj stabilitet
 W Gummipakningen hele vejen rundt beskytter mod støv og stænk
 W Korrosionsbestandig
 W Lav egenvægt
 W Stabil snaplås
 W Båndstrammer i låget
 W Greb med kunststofoverflade
 W Cylinderlås kan tilvælges
 W Anvendelsesområder: indsamling, opbevaring,  
lagring og beskyttelse af lagergods og  
maskiner, transport af montagematerialer,  
værktøj, smådele m.m.

 W cylinderlås med 
2 nøgler

Aluminium transportbokse 
med stablehjørner

Aluminium transportbokse 
uden stablehjørner

 Aktuelle priser på www.denios.dk     
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Best.-nr. 136-696-JA

https://www.denios.dk/products/136684
https://www.denios.dk/products/136686
https://www.denios.dk/products/254866
https://www.denios.dk/products/136688
https://www.denios.dk/products/136689
https://www.denios.dk/products/254867
https://www.denios.dk/products/136690
https://www.denios.dk/products/136691
https://www.denios.dk/products/136692
https://www.denios.dk/products/136693
https://www.denios.dk/products/254893
https://www.denios.dk/products/144768
https://www.denios.dk/products/136695
https://www.denios.dk/products/144769
https://www.denios.dk/products/136696


Transportbokse af aluminium

Version uden hjørner til at stable

Volumen [l] 30 48 68 93 142 186

Udvendig mål B x D x H [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
Indvendig mål B x D x H [mm] 405 x 300 x 250 550 x 350 x 250 550 x 350 x 355 750 x 350 x 355 870 x 460 x 355 760 x 530 x 462
Bæreevne total [kg] 40 60 70 90 90 70
Vægt [kg] 2,6 3,4 3,8 4,6 5,9 6,3
Best.-nr. 254-860-JA 254-861-JA 254-862-JA 254-863-JA 254-864-JA 254-865-JA

 W Aluminium tykkelse: 0,8 mm, høj stabilitet vha. specielle aluminiumprofiler og sikning hele vejen rundt
 W Gummipakningen hele vejen rundt beskytter mod støv og stænk
 W Vejr-, korrosions- og temperaturbestandig
 W Komfortabel transport vha. lav egenvægt
 W Selvlukkende sikkerheds håndtag, kunststofbelagt
 W Stabile båndstrammere
 W Inkl. cylinderlås med 2 nøgler
 W Stabilt klaplåg med bånd til aflastning af hængslerne

 W Til sikker opbevaring og nem transport
 W 2 cylinderlåse som standard

Aluminium transportbokse

Cylinderlås som standard

Stabilt bånd til aflastning af 
hængslerne

Plastbelagt sikkerheds håndtag

Aluminium transportbokse uden stablehjørner, 
fås i 6 praktiske størrelser

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     
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https://www.denios.dk/products/254860
https://www.denios.dk/products/254861
https://www.denios.dk/products/254862
https://www.denios.dk/products/254863
https://www.denios.dk/products/254864
https://www.denios.dk/products/254865


Variant A1-S A1-B A2-S A2-B A3-S A3-B

Udvendig mål B x D x H [mm] 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
Bæreevne total [kg] 2 5 2 5 2 5
Last [kg] 6 15 6 15 6 15
Stk. / pakke 16 stk. 8 stk. 16 stk. 8 stk. 16 stk. 8 stk.
Best.-nr. blå 265-151-JA 265-153-JA 265-155-JA 265-157-JA 265-159-JA 265-161-JA
Best.-nr. rød 265-152-JA 265-154-JA 265-156-JA 265-158-JA 265-160-JA 265-162-JA
Tilbehør

Best.-nr. etiketter (1 pakke = 20 stk.) 265-166-JA 265-167-JA 265-166-JA 265-167-JA 265-166-JA 265-167-JA
Best.-nr. inddeling (1 pakke = 4 stk.) 265-163-JA 265-164-JA 265-163-JA 265-164-JA 265-163-JA 265-164-JA
Best.-nr. udtræksstop (1 pakke = 10 stk.) 265-165-JA 265-165-JA 265-165-JA 265-165-JA 265-165-JA 265-165-JA

Bestil også
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ESD reolkasser fås i DENIOS’ 
onlineshop.

Plukkekasser til reoler

www.denios.dk/shop

For optimal oversigt og hurtig adgang til små dele

 W Af polypropylen (PP)
 W Kan stables, formstabil og robust
 W Knopper i bunden gør det nemt at få fat i små dele
 W Håndtag på forsiden til sikker håndtering
 W Temperaturbestandig fra -10 °C op til +60 °C

 Best.-nr. 265-166-JA

 Best.-nr. 265-163-JA

 Best.-nr. 265-165-JA

Etiketter med beskyttelsesfolie til 
individuel påskrift

Transparente inddelinger giver overblik

Med udtræksstop

 Aktuelle priser på www.denios.dk     

Reolkasser  
DENIOS classic-line A

https://www.denios.dk/products/265151
https://www.denios.dk/products/265153
https://www.denios.dk/products/265155
https://www.denios.dk/products/265157
https://www.denios.dk/products/265159
https://www.denios.dk/products/265161
https://www.denios.dk/products/265152
https://www.denios.dk/products/265154
https://www.denios.dk/products/265156
https://www.denios.dk/products/265158
https://www.denios.dk/products/265160
https://www.denios.dk/products/265162
https://www.denios.dk/products/265166
https://www.denios.dk/products/265167
https://www.denios.dk/products/265166
https://www.denios.dk/products/265167
https://www.denios.dk/products/265166
https://www.denios.dk/products/265167
https://www.denios.dk/products/265163
https://www.denios.dk/products/265164
https://www.denios.dk/products/265163
https://www.denios.dk/products/265164
https://www.denios.dk/products/265163
https://www.denios.dk/products/265164
https://www.denios.dk/products/265165
https://www.denios.dk/products/265165
https://www.denios.dk/products/265165
https://www.denios.dk/products/265165
https://www.denios.dk/products/265165
https://www.denios.dk/products/265165
https://www.denios.dk/products/265166
https://www.denios.dk/products/265163
https://www.denios.dk/products/265165


Variant A1 A2 A2-B A2-L A3 A4 A5

Udvendig mål B x D x H [mm] 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
Bæreevne total [kg] 2 3 3 3 10 25 35
Last [kg] 6 9 9 9 40 100 140
Stk. / pakke 30 stk. 24 stk. 20 stk. 20 stk. 24 stk. 12 stk. 6 stk.
Best.-nr. blå 265-106-JA 265-111-JA 265-136-JA 265-131-JA 265-116-JA 265-121-JA 265-126-JA
Best.-nr. rød 265-107-JA 265-112-JA 265-137-JA 265-132-JA 265-117-JA 265-122-JA 265-127-JA
Best.-nr. gul 265-108-JA 265-113-JA 265-138-JA 265-133-JA 265-118-JA 265-123-JA 265-128-JA
Best.-nr. grøn 265-109-JA 265-114-JA 265-139-JA 265-134-JA 265-119-JA 265-124-JA 265-129-JA
Best.-nr. grå 265-110-JA 265-115-JA 265-140-JA 265-135-JA 265-120-JA 265-125-JA 265-130-JA
Tilbehør

Best.-nr. etiketter (1 pakke = 20 stk.) 265-141-JA 265-141-JA 265-141-JA 265-141-JA 265-142-JA 265-143-JA 265-144-JA

Bestil også
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Stabile plukkekasser til overskuelig opbevaring af små dele. Kasser af samme størrelse kan stables ovenpå hinanden

TÜV-testet kvalitet, til overskuelig og pladsbesparende opbevaring af små dele

Vægholder af metal, til 
plukkekasser version A1 til A3, 
Best.-nr. 265-145-JA

 W Af polypropylen (PP)
 W Stabil og stabelbar vha. beholderens kant hele vejen rundt
 W Håndtag på forsiden
 W Let og hurtig rengøring
 W Temperaturbestandig fra -10 °C op til +60 °C
 W Monteringsliste på bagsiden til fastgørelse på vægholdere (kun udførelse A1 til A3)
 W Håndtag på bagsiden til nem håndtering i fyldt tilstand (kun udførelser A4 og A5)

ESD plukkekasser fås i DENIOS’ 
onlineshop.
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Plukkekasser  
DENIOS pro-line A

https://www.denios.dk/products/265106
https://www.denios.dk/products/265111
https://www.denios.dk/products/265136
https://www.denios.dk/products/265131
https://www.denios.dk/products/265116
https://www.denios.dk/products/265121
https://www.denios.dk/products/265126
https://www.denios.dk/products/265107
https://www.denios.dk/products/265112
https://www.denios.dk/products/265137
https://www.denios.dk/products/265132
https://www.denios.dk/products/265117
https://www.denios.dk/products/265122
https://www.denios.dk/products/265127
https://www.denios.dk/products/265108
https://www.denios.dk/products/265113
https://www.denios.dk/products/265138
https://www.denios.dk/products/265133
https://www.denios.dk/products/265118
https://www.denios.dk/products/265123
https://www.denios.dk/products/265128
https://www.denios.dk/products/265109
https://www.denios.dk/products/265114
https://www.denios.dk/products/265139
https://www.denios.dk/products/265134
https://www.denios.dk/products/265119
https://www.denios.dk/products/265124
https://www.denios.dk/products/265129
https://www.denios.dk/products/265110
https://www.denios.dk/products/265115
https://www.denios.dk/products/265140
https://www.denios.dk/products/265135
https://www.denios.dk/products/265120
https://www.denios.dk/products/265125
https://www.denios.dk/products/265130
https://www.denios.dk/products/265141
https://www.denios.dk/products/265141
https://www.denios.dk/products/265141
https://www.denios.dk/products/265141
https://www.denios.dk/products/265142
https://www.denios.dk/products/265143
https://www.denios.dk/products/265144
https://www.denios.dk/products/265145


Type S 1.000 S 1.250 L / E 1.000 L / E 1.500 ASBEST

Udvendig mål B x D x H [mm] 910 x 910 x 1750 910 x 910 x 1250 910 x 910 x 1100 900 x 900 x 900 900 x 900 x 1100
Bæreevne total [kg] 1000 1250 1000 1500 1000
Sikkerhedsfaktor Big Bag 5:1 5:1 5:1 5:1 5:1
Åbning Big Bag påfyldningsstuds (Ø 500 mm) påfyldningsstuds (Ø 400 mm) forklæde åben forklæde
Bund Big Bag udløbsstuds (Ø 400 mm) udløbsstuds (Ø 400 mm) lukket lukket lukket
Stk. / pakke 10 stk. 10 stk. 10 stk. 10 stk. 10 stk.
Best.-nr. 174-000-JA 173-999-JA 173-998-JA 173-996-JA 173-997-JA

www.denios.dk/shop
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Big Bags og tilbehør

Big Bags til lager, produktion og bortskaffelse

Den alsidige - Big Bag L/E 1.000
 W Alsidig i brug, fra mellemlagring til bortskaffelse
 W Af ikke coatet polypropylenvæv
 W Med skørt til afdækning
 W Lukket bund

Big Bag ASBEST
 W Specielt egnet til bortskaffelse af asbest
 W Af coatet polypropylenvæv
 W Påtryk ”Asbest”
 W Med skørt til afdækning
 W Lukket bund

Den støvtætte - Big Bag S 1.250
 W Til alle pulveriserede, støvede stykgods
 W Af coatet polypropylenvæv
 W Tætte sømme
 W Med fylde- og tømmestuds

Velegnet til stykgods - Big Bag S 1.000
 W Til stykgods såsom kunststofgranulat, genbrugsmateriale, 
gødning, korn m.m.

 W Af ikke coatet polypropylenvæv
 W Med fylde- og tømmestuds

Ideel til det grove - Big Bag L/E 1.500
 W Til sten, sand, grus, bark m.m.
 W Af ikke coatet polypropylenvæv
 W Åben top
 W Lukket bund

 W Big Bags - fleksible lager- transport- og bortskaffelsesbeholdere
 W Med 4 løftestropper til transport med gaffeltruck eller kran
 W Minimalt pladsbehov når de er tomme
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https://www.denios.dk/products/174000
https://www.denios.dk/products/173999
https://www.denios.dk/products/173998
https://www.denios.dk/products/173996
https://www.denios.dk/products/173997


Version Standart bøjet

Udvendig mål B x D [mm] 1055 x 1055 1055 x 1055
Bæreevne total [kg] 1500 1500
Best.-nr. 180-733-JA 181-320-JA

Diameter åbning [mm] 250 300

Udvendig mål B x D x H [mm] 430 x 430 x 60 490 x 490 x 60
Vægt [kg] 3 4
Best.-nr. 180-735-JA 180-736-JA

Version understel overdel

Udvendig mål B x D x H [mm] 1250 x 1250 x 2350 1250 x 1250 x 2350
Bæreevne total [kg] 1000 1000
Vægt [kg] 80 80
Best.-nr. 180-737-JA 181-319-JA

Big Bags og tilbehør

Løftekryds til Big Bags

Big Bag løftekryds standardudførelse

Big Bag løftekryds med vinklede fastgørelsespunkter til 
yderligere højdereduktion

overdel

understel

Stativer til Big BagsFleksibel Big Bag dispenser

 W Af galvaniseret stål
 W Meget stabil, kan stables i 3 etager
 W Bestående af underdel, overdel og 
4 forbindelsesrør à 2 m (længden 
kan tilpasses)

 W Gaffellommer til transport med 
gaffeltruck

 W Til trinløs regulering af produktstrømmen
 W Hygiejnisk - ingen kontakt til stykgodset
 W Fleksibel og økonomisk - let manuel betjening
 W Klar til brug - uden elektrisk tilslutning eller andre hjælpemidler
 W Høj slidstyrke
 W Med 4 bånd og krog af rustfrit stål til hurtig fastgørelse på Big Bags

 W Sikker stabling W Til nem åbning og lukning af Big Bags

 

Big Bag stativerne kan adskilles uden 
værktøj og opbevares pladsbesparende.

Big Bag udløbsarmatur til manuel brug, med 4 remme 
og kroge til ophængning.

Gennemstrømmen 
kan reguleres trinløst.

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     
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 W Robust udførelse af stål, blålakeret
 W Nem og sikker håndtering, 4 kroge af rustfrit stål forhindrer 
utilsigtet skridning af stropperne

 W Ideel til stramning under tømning

 W Høj sikkerhed ved praktisk håndtering af Big Bags

Best.-nr. 180-733-JA

Best.-nr. 181-320-JA

https://www.denios.dk/products/180733
https://www.denios.dk/products/181320
https://www.denios.dk/products/180735
https://www.denios.dk/products/180736
https://www.denios.dk/products/180737
https://www.denios.dk/products/181319
https://www.denios.dk/products/180733
https://www.denios.dk/products/181320


Type SB 60 SB 100 SB 200 SB 400 SB 550 SB 700 SB 1000

Variant uden åbning til skovl

Volumen [l] 60 100 200 400 550 700 1000
Udvendig mål B x D x H [mm] 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
Best.-nr. orange 201-265-JA 145-284-JA 145-286-JA 145-288-JA 145-290-JA 145-292-JA 156-600-JA
Best.-nr. grøn – 145-285-JA 145-287-JA 145-289-JA 145-291-JA 145-293-JA 156-599-JA
Best.-nr. gul – 136-420-JA 129-346-JA 122-904-JA 136-421-JA 136-423-JA 156-598-JA

www.denios.dk/shop

 

Type SB 100-O SB 200-O SB 400-O SB 550-O SB 700-O SB 1000-O

Variant Med åbning

Volumen [l] 100 200 400 550 700 1000
Udvendig mål B x D x H [mm] 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
Best.-nr. orange 145-272-JA 145-274-JA 145-276-JA 145-280-JA 145-282-JA 156-604-JA
Best.-nr. grøn 145-273-JA 145-275-JA 145-279-JA 145-281-JA 145-283-JA 156-603-JA
Best.-nr. gul 136-424-JA 129-347-JA 122-905-JA 136-425-JA 136-426-JA 156-602-JA

Sandbeholdere, 60 - 1000 liter

 W Stabil og vejrbestandig sandbeholder af polyethylen (PE)
 W Korrosionsfri og slagfast
 W Låget kan afmonteres nemt og uden brug af værktøj
 W Beholderne er låselige (leveres dog uden lås)
 W Korpus fås i lysegrå med farvet låg (gul, orange eller grøn).
 W Fås med eller uden åbning til skovl

Sandbeholder af typen SB 200 med 200 liters volumen, 
med åbning til skovl og indsats til sandskridning.

Sandbeholder SB 100 med 100 liters volumen

Sandbeholder SB
Disse sandbeholdere fra DENIOS har mange funktionelle detaljer.

 Vi leverer det komplette programm 
fra 60 op til 1.000 liters volumen!

Sandbeholdere fås i 7 størrelser, 
med eller uden åbning til skovl, 
lågene fås i 3 farver.

 Aktuelle priser på www.denios.dk     
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Best.-nr. 145-274-JA
Best.-nr. 136-420-JA

https://www.denios.dk/products/201265
https://www.denios.dk/products/145284
https://www.denios.dk/products/145286
https://www.denios.dk/products/145288
https://www.denios.dk/products/145290
https://www.denios.dk/products/145292
https://www.denios.dk/products/156600
https://www.denios.dk/products/145285
https://www.denios.dk/products/145287
https://www.denios.dk/products/145289
https://www.denios.dk/products/145291
https://www.denios.dk/products/145293
https://www.denios.dk/products/156599
https://www.denios.dk/products/136420
https://www.denios.dk/products/129346
https://www.denios.dk/products/122904
https://www.denios.dk/products/136421
https://www.denios.dk/products/136423
https://www.denios.dk/products/156598
https://www.denios.dk/products/145272
https://www.denios.dk/products/145274
https://www.denios.dk/products/145276
https://www.denios.dk/products/145280
https://www.denios.dk/products/145282
https://www.denios.dk/products/156604
https://www.denios.dk/products/145273
https://www.denios.dk/products/145275
https://www.denios.dk/products/145279
https://www.denios.dk/products/145281
https://www.denios.dk/products/145283
https://www.denios.dk/products/156603
https://www.denios.dk/products/136424
https://www.denios.dk/products/129347
https://www.denios.dk/products/122905
https://www.denios.dk/products/136425
https://www.denios.dk/products/136426
https://www.denios.dk/products/156602
https://www.denios.dk/products/145274
https://www.denios.dk/products/136420


Bestil også

Typerne SB 100 - 550 kan efter ønske  
leveres med hjul eller med sokkelfødder.

Til type SB 100/200 SB 400 SB 550

Best.-nr. 4 styrehjul 129-348-JA 130-033-JA 136-494-JA
Best.-nr. 4 fødder 129-349-JA 130-034-JA 136-495-JA

 
Sandbeholdere, 60 - 1000 liter

Sandbeholder SB 400-0 med 400 liters volumen, 
med åbning til skovl og indsats til sandskridning.

Sandbeholder SB 400 med 400 liters volu-
men, uden åbning til skovl. Understellet med 
4 drejelige hjul kan leveres som tilbehør.

Funktionelle detaljer til en 
nemmere arbejdsgang

drejelige hjul

sokkelfødder

De velproportionerede, solide hængsler 
kræver ingen vedligeholdelse og er nærmest 
uopslidelige.

Typerne SB 100 - 1000 kan stables inden i 
hinanden. På den måde kan de opbevares uden 
at optage megen plads når de ikke bruges.

Sandbeholdere SB 100 til SB 550 fås efter eget valg med styrehjul eller sokkelfødder (til SB 400 og SB 550 med stabilt understel). 
Dermed er det muligt at transportere sandbeholdere (også mens de er fyldte) ved hjælp af en gaffeltruck eller løftevogn.

Understel med 4 fødder, 
til SB 400 og SB 550

Understel med 4 styrehjul, 
til SB 400 og SB 550

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     
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Best.-nr. 145-276-JA

Best.-nr. 145-289-JA

https://www.denios.dk/products/129348
https://www.denios.dk/products/130033
https://www.denios.dk/products/136494
https://www.denios.dk/products/129349
https://www.denios.dk/products/130034
https://www.denios.dk/products/136495
https://www.denios.dk/products/145276
https://www.denios.dk/products/145289


Type Håndskovl Håndskovl Skovl m. D-greb Skovl m. D-greb

Udvendig mål B x D x H [mm] 138 x 187 x 310 167 x 230 x 355 247 x 315 x 966 257 x 350 x 1032
Best.-nr. rød 165-377-JA 165-378-JA 165-380-JA 165-383-JA

Best.-nr. 165-638-JA

Type CS 50 CS 100 CS 150

Volumen [l] 50 100 150
Udvendig mål B x D x H [mm] 595 x 570 x 500 720 x 690 x 600 865 x 755 x 810
Best.-nr. gul 128-302-JA 128-303-JA 128-304-JA
Best.-nr. rød 139-415-JA 139-416-JA 150-001-JA

www.denios.dk/shop Aktuelle priser på www.denios.dk     

Ti
lb

eh
ør

 ti
l l

ag
er

562

6 Sandbeholdere og tilbehør

Sneskraber B x D (mm) 500 x 355, 
med skaft H (mm) 1300

Beholdere til sand

 W Fremstillet af polypropylen (PP)
 W Korrosionsfri, langtidsholdbar
 W UV-stabiliseret og slagfast
 W Lav egenvægt

 W Fremstillet af polyethylen (PE)
 W Slagfast, langtidsholdbar, vedligeholdelsesfri
 W Vejrbestandig, korrosionsfri
 W Kan stables
 W Et stabilt låg med integrerede hængsler muliggør  
hurtig adgang til beholderen.

Nem og hurtig rydning
 W Skovl af polypropylen (PP), skaft af træ
 W Korrosionsfri
 W Høj stabilitet med lav egenvægt 
sørger for ergonomisk arbejde og lang 
holdbarhed

 W UV-stabiliseret og slagfast

Ideelle til håndtering af vejsalt eller andre aggressive medier

Skovle

Sneskovl
Til opbevaring af sand og salt

https://www.denios.dk/products/165377
https://www.denios.dk/products/165378
https://www.denios.dk/products/165380
https://www.denios.dk/products/165383
https://www.denios.dk/products/165638
https://www.denios.dk/products/128302
https://www.denios.dk/products/128303
https://www.denios.dk/products/128304
https://www.denios.dk/products/139415
https://www.denios.dk/products/139416
https://www.denios.dk/products/150001


Best.-nr. 269-723-JA

Type GritCaddy

Volumen [l] 60
Udvendig mål B x D x H [mm] 700 x 670 x 1145
Best.-nr. 216-690-JA

Angiv venligst størrelse ved bestilling!

Bestilling og service 76 24 40 80
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NYHED

Vejgrus og saltspredere

Vejgrusvogn GritCaddy

 W Beskyttelseslåg med hældning for at lede vand væk
 W Med letkørende hjul og stort håndtag
 W Af miljøvenlig, kemisk bestandig polyethylen (PE)
 W Vejrbestandig
 W Nem at rengøre
 W Komplet genbrugelig

Saltfrit grus WinterSafe, 50 liter sæk
Miljøvenlig granulat af vulkansk oprindelse.

 W Egnet til veje og trafikområder. Forhindrer glidning.
 W Umiddelbar og langvarig effekt.
 W Uden salt - afmærket med miljømærket "Blauer Engel". Ingen fare for 
planter, dyr eller miljøet. Det bæredygtige alternativ til vejsalt.

 W Meget drøj i brug. Tilstrækkelig til et areal på 1.200 - 1.800 m².
 W WinterSafe strøelse kan spredes manuelt eller med en maskine. Ingen 
temperaturbegrænsninger ligesom ved salt.

 W For hurtig tilgængelighed af granulater, sand, absorbenter osv., indendørs og udendørs
 W Nem at flytte

Vejgrusvogn GritCaddy er velegnet til at strø alle slags granulat. Takket være det 
ergonomiske håndtag, beskyttelseslåget og de letløbende hjul med en diameter 
på 200 mm.

Granulat og håndskovl 
kan opbevares i 
grusvognen GritCaddy.

Sandbeholdere

se side

560

https://www.denios.dk/products/269723
https://www.denios.dk/products/216690


www.denios.dk/shop

Reoler til opbevaring

Type RF / RL, fleksibel og stabil lagerreol

Alle reoler består af 2 galvaniserede siderammer, udvidelsesfelterne har en sideramme, hvor de galvaniserede hylder lægges på speci-
elle tværbjælker. Så får man med få komponenter et stabilt og fleksibelt reolsystem.

 W Stabil og fleksibel reol, let montage uden brug af værktøj
 W Til professionel og individuel opbevaring af værksteds- og 
produktionstilbehør m.m.

 W Galvaniseret reolramme
 W 4 galvaniserede hylder som lagerniveauer

 Aktuelle priser på www.denios.dk     
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 W Stabil konstruktion vha. afstivningstraverser
 W Hylderne kan reguleres i højden i trin på 25 mm
 W Kan udvides individuelt
 W Leveres adskilt med samlevejledning til enkel montage

Plukke- og 
opbevaringskasser se side

557

Du kan finde alle produkter fra kategorien 
reoler til lager her:

www.denios.dk/kat/12793



Type RF 1850 RF 1860 RF 2250 RF 2260 RL 1850 RL 1860 RL 2250 RL 2260

Udstyr lagerniveau 4 hylder, 
galvaniseret

4 hylder, 
galvaniseret

4 hylder, 
galvaniseret

4 hylder, 
galvaniseret

4 hylder, 
galvaniseret

4 hylder, 
galvaniseret

4 hylder, 
galvaniseret

4 hylder, 
galvaniseret

Indvendig mål B x D [mm] 1000 x 500 1000 x 600 1000 x 500 1000 x 600 1300 x 500 1300 x 600 1300 x 500 1300 x 600
Bæreevne per fag [kg] 150 150 150 150 250 250 250 250
Bæreevne per felt [kg] 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300
grundfelt

Udvendig mål B x D x H [mm] 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
Best.-nr. 199-677-JA 199-681-JA 199-679-JA 199-683-JA 199-685-JA 199-689-JA 199-687-JA 199-691-JA
udvidelsesfelt

Udvendig mål B x D x H [mm] 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
Best.-nr. 199-678-JA 199-682-JA 199-680-JA 199-684-JA 199-686-JA 199-690-JA 199-688-JA 199-692-JA
Tilbehør ekstra hylde ekstra hylde ekstra hylde ekstra hylde ekstra hylde ekstra hylde ekstra hylde ekstra hylde
Best.-nr. 199-693-JA 199-694-JA 199-693-JA 199-694-JA 199-695-JA 199-696-JA 199-695-JA 199-696-JA

Reoler til opbevaring

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     
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https://www.denios.dk/products/199677
https://www.denios.dk/products/199681
https://www.denios.dk/products/199679
https://www.denios.dk/products/199683
https://www.denios.dk/products/199685
https://www.denios.dk/products/199689
https://www.denios.dk/products/199687
https://www.denios.dk/products/199691
https://www.denios.dk/products/199678
https://www.denios.dk/products/199682
https://www.denios.dk/products/199680
https://www.denios.dk/products/199684
https://www.denios.dk/products/199686
https://www.denios.dk/products/199690
https://www.denios.dk/products/199688
https://www.denios.dk/products/199692
https://www.denios.dk/products/199693
https://www.denios.dk/products/199694
https://www.denios.dk/products/199693
https://www.denios.dk/products/199694
https://www.denios.dk/products/199695
https://www.denios.dk/products/199696
https://www.denios.dk/products/199695
https://www.denios.dk/products/199696


Bestil også

www.denios.dk/shop

Bestil også

Pallereoler

Type PO

Galvaniseret gitterrist, til placering af lagergods i forskellige størrelser og til at skaffe 
ekstra plads på hylderne, se tabel.

 Best.-nr. 199-670-JA

Galvaniserede hylder muliggør direkte placering af enkelte pakker, emner e.l., se 
tabel; ikke egnet til paller eller forsyning med gaffeltruck

Gennemskubssikringer forhindrer utilsigtet 
gennemskubning af emnerne / paller, se tabel.

Opbevaring af gitterbokse i reolen kræver vinkelsbeslag. 
Vinkelbeslaget sørger for sikker opbevaring af 
gitterboksen. Best.-nr. 199-673-JA

Hjørnebeskytter,  
Best.-nr. 203-606-JA

 Aktuelle priser på www.denios.dk     

Rammeforhøjelse, 500 mm. Derved sikres det, at 
afstanden på 500 mm fra overkanten af den øverste 
travers overholdes. 

Euro-ombytningspalle iht. UIC-standard 435-3, 
ideel til opbevaring og transport

 W Pallereoler fra DENIOS er plads- 
og tidsbesparende. De forbedrer 
arbejdsprocesserne og øger den interne 
produktivitet.

 W Stabilt reolsystem til euro- og 
gitterbokspaller

 W Ideel til effektiv og fleksibel lagring af 
paller

 W Reolramme galvaniseret, tværbjælker 
pulverlakerede, rødorange (RAL 2001)

 W 2 par tværbjælker som lagerniveauer
 W Tværbjælkerne kan indstilles i højden i trin 
på 50 mm

 W Kan udvides individuelt
 W Leveres adskilt med samlevejledning
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Yderligere reolbeskyttelse se side

584

Best.-nr. 129-203-JA

https://www.denios.dk/products/199670
https://www.denios.dk/products/199673
https://www.denios.dk/products/203606
https://www.denios.dk/products/129203


Type PO 18.25 PO 18.37 PO 27.25 PO 27.37 PO 33.25 PO 33.37

Indvendig mål B x D [mm] 1825 x 1100 1825 x 1100 2700 x 1100 2700 x 1100 3300 x 1100 3300 x 1100
Bæreevne per fag [kg] 2200 2200 3540 3540 3780 3780
Bæreevne per felt [kg] 4400 4400 7080 7080 7560 7560
grundfelt

Udvendig mål B x D x H [mm] 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
Best.-nr. 266-319-JA 266-321-JA 199-699-JA 199-705-JA 199-701-JA 199-707-JA
udvidelsesfelt

Udvendig mål B x D x H [mm] 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
Best.-nr. 266-320-JA 266-322-JA 199-700-JA 199-706-JA 199-702-JA 199-708-JA
Tilbehør

Best.-nr. gennemskubssikring, galvaniseret 266-325-JA 266-325-JA 199-540-JA 199-540-JA 199-545-JA 199-545-JA
Best.-nr. ekstra par tværbjælker 266-323-JA 266-323-JA 199-710-JA 199-710-JA 199-711-JA 199-711-JA
Best.-nr. hylde / niveau, galvaniseret 199-674-JA 199-674-JA 199-675-JA 199-675-JA 199-676-JA 199-676-JA
Best.-nr. gitterristhylde / niveau, galvaniseret 200-237-JA 200-237-JA 120-232-JA 120-232-JA 145-616-JA 145-616-JA

Hvert reolfelt leveres med 2 par tværbjælker, ekstra tværbjælker 
kan integreres, (se tilbehørstabel)

Pallereoler

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     
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https://www.denios.dk/products/266319
https://www.denios.dk/products/266321
https://www.denios.dk/products/199699
https://www.denios.dk/products/199705
https://www.denios.dk/products/199701
https://www.denios.dk/products/199707
https://www.denios.dk/products/266320
https://www.denios.dk/products/266322
https://www.denios.dk/products/199700
https://www.denios.dk/products/199706
https://www.denios.dk/products/199702
https://www.denios.dk/products/199708
https://www.denios.dk/products/266325
https://www.denios.dk/products/266325
https://www.denios.dk/products/199540
https://www.denios.dk/products/199540
https://www.denios.dk/products/199545
https://www.denios.dk/products/199545
https://www.denios.dk/products/266323
https://www.denios.dk/products/266323
https://www.denios.dk/products/199710
https://www.denios.dk/products/199710
https://www.denios.dk/products/199711
https://www.denios.dk/products/199711
https://www.denios.dk/products/199674
https://www.denios.dk/products/199674
https://www.denios.dk/products/199675
https://www.denios.dk/products/199675
https://www.denios.dk/products/199676
https://www.denios.dk/products/199676
https://www.denios.dk/products/200237
https://www.denios.dk/products/200237
https://www.denios.dk/products/120232
https://www.denios.dk/products/120232
https://www.denios.dk/products/145616
https://www.denios.dk/products/145616


Variant 1 skuffe, 2 hylder 3 skuffer, 1 hylde 2 skuffer, 2 dybe hylder
2 skuffer, skillevæg,  

4 hylder
6 skuffer, skillevæg,  

2 hylder

Dimensioner B × D × H [mm] 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
Bæreevne hylde [kg] 50 50 50 50 50
Bæreevne skuffer [kg] 25 25 25 25 25
Best.-nr. døre lysegrå 251-800-JA 251-802-JA 251-808-JA 251-804-JA 251-806-JA
Best.-nr. døre blå 251-801-JA 251-803-JA 251-809-JA 251-805-JA 251-807-JA

Variant 4 dybe hylder 8 hylder, skillevæg
4 hylder, skillevæg, 

16 skuffer

Dimensioner B × D × H [mm] 1000 x 500 x 1800 1000 x 500 x 1800 1000 x 500 x 1800
Bæreevne hylde [kg] 50 50 50
Bæreevne skuffer [kg] 25 25 25
Best.-nr. døre lysegrå 251-810-JA 251-812-JA 251-814-JA
Best.-nr. døre blå 251-811-JA 251-813-JA 251-815-JA
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www.denios.dk/shop

Materiale- og værktøjsskabe med skuffer og galvaniserede hylder
 W Egnet til hårdføre omgivelser
 W Galvaniserede hylder

Mange skuffer til sorteret og 
overskuelig opbevaring af små emner

 Aktuelle priser på www.denios.dk     

 W Skuffer på teleskoplister, 80% udtrækkelig
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 W Pulverlakering af høj kvalitet, slag- og ridsefast
 W Fløjdøre med håndtag, trepunkts-lås med 2 nøgler
 W Højdejusterbar i trin på 33 mm

https://www.denios.dk/products/251800
https://www.denios.dk/products/251802
https://www.denios.dk/products/251808
https://www.denios.dk/products/251804
https://www.denios.dk/products/251806
https://www.denios.dk/products/251801
https://www.denios.dk/products/251803
https://www.denios.dk/products/251809
https://www.denios.dk/products/251805
https://www.denios.dk/products/251807
https://www.denios.dk/products/251810
https://www.denios.dk/products/251812
https://www.denios.dk/products/251814
https://www.denios.dk/products/251811
https://www.denios.dk/products/251813
https://www.denios.dk/products/251815


Variant
4 karhylder,  

udtrækkelig

2 skuffer 100 mm,  
3 karhylder,  

udtrækkelig

3 skuffer 100 mm, 
 3 dybe karhylder,  

udtrækkelig

6 skuffer 100 mm,  
2 skuffer 200 mm , skillevæg,  

6 karhylder, udtrækkelig

14 skuffer 100 mm,  
skillevæg, 4 karhylder,  

udtrækkelig

Dimensioner B × D × H [mm] 500 x 500 x 1800 500 x 500 x 1800 1000 x 500 x 1800 1000 x 500 x 1800 1000 x 500 x 1800
Bæreevne niveau [kg] 35 35 35 35 35
Best.-nr. døre lysegrå 251-844-JA 251-848-JA 251-858-JA 251-868-JA 251-872-JA
Best.-nr. døre blå 251-845-JA 251-849-JA 251-859-JA 251-869-JA 251-873-JA

Type 930-4 930-4 1200-4 1200-4

Variant 4 hylder 4 hylder 4 hylder 4 hylder
Dimensioner B × D × H [mm] 930 x 800 x 1950 930 x 800 x 1950 1200 x 800 x 1950 1200 x 800 x 1950
Dørvariant fløjdør Fløjdør med rude fløjdør Fløjdør med rude
Best.-nr. døre lysegrå 255-974-JA 255-978-JA 256-010-JA 256-014-JA
Best.-nr. døre blå 255-975-JA 255-979-JA 256-011-JA 256-015-JA
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6Materialeskabe

XXL-skabe - ideel til store emner

 W Stabil stålkonstruktion, kabinet lysegrå, med coating af 
høj kvalitet

 W Hylderne kan reguleres i højden i trin på 15 mm
 W Bæreevne hylde: 70 kg, bæreevne skab 450 kg
 W Rude af akrylglas (3 mm) - giver et hurtigt overblik over 
skabets indhold

Materiale- og værktøjsskabe med udtrækkelige 
karhylder og skuffer

Skuffer og karhylder kan trækkes 
100% ud

Materialeskabe med meget plads 
vha. 800 mm dybde

Her kan der være noget i - robuste, afprøvede XXL-
skabe af Cabo serien, mere plads end i almindelige 
materialeskabe

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     
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Flere produkter finder 
du i vores webshop!
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https://www.denios.dk/products/251844
https://www.denios.dk/products/251848
https://www.denios.dk/products/251858
https://www.denios.dk/products/251868
https://www.denios.dk/products/251872
https://www.denios.dk/products/251845
https://www.denios.dk/products/251849
https://www.denios.dk/products/251859
https://www.denios.dk/products/251869
https://www.denios.dk/products/251873
https://www.denios.dk/products/255974
https://www.denios.dk/products/255978
https://www.denios.dk/products/256010
https://www.denios.dk/products/256014
https://www.denios.dk/products/255975
https://www.denios.dk/products/255979
https://www.denios.dk/products/256011
https://www.denios.dk/products/256015


Type 1200-2 1200-4 1200-2 1200-4 1200-4 1600-8 1600-8 1600-8

Dimensioner B × D × H [mm] 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
Variant 2 hylder 4 hylder 2 hylder 4 hylder 4 hylder 8 hylder 8 hylder 8 hylder
Best.-nr. døre blå 255-934-JA 255-932-JA 255-940-JA 255-936-JA 255-942-JA 255-944-JA 255-946-JA 255-948-JA
Best.-nr. døre lysegrå 255-933-JA 255-931-JA 255-939-JA 255-935-JA 255-941-JA 255-943-JA 255-945-JA 255-947-JA

Type 1000-4 1000-4 1000-4 1000-2 1000-2 1000-2 1000-4 1000-4 1000-4

Dimensioner  
B × D × H [mm] 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

Variant 4 hylder 4 hylder 4 hylder 2 hylder 2 hylder 2 hylder 4 hylder 4 hylder 4 hylder
Dørvariant fløjdør fløjdør fløjdør fløjdør fløjdør fløjdør fløjdør med rude fløjdør med rude fløjdør med rude
Best.-nr. 251-569-JA 251-570-JA 251-571-JA 251-581-JA 251-582-JA 251-583-JA 251-584-JA 251-585-JA 251-586-JA

Materialeskabe

www.denios.dk/shop

Cabo skabe med skydedøre

 W Stabil stålkonstruktion, med coating af høj kvalitet
 W Højdejusterbare hylder (i trin på 15 mm), galvaniseret, bæreevne 70 kg
 W Dreje-trykcylinder med 2 nøgler, udskiftelig cylinderkerne
 W Ergonomiske håndtag af metal

De praktiske skabe med skydedøre behøver ikke meget plads og er 
velegnede til robuste omgivelser. Dørene er letglidende. Kabinet i lysegrå 
(RAL 7035), døre blå (RAL 5010) eller lysegrå (RAL 7035).

 W Ruder af akrylglas

Universalskab Inox af rustfrit stål - adsidig 
anvendelse

 W Alsidig anvendelse, også f.eks. i medicinal- eller den kemiske industri
 W Rustfrit stål V2A-4301, 1 mm tyk, børstet på én side
 W Kemisk resistent, antimagnetisk
 W Fløjdøre med cylinderlås
 W Hylderne højdejusterbar i trin på 20 mm, bæreevne 70 kg
 W 3 skabs dybder

 W Langvarig beskyttelse mod korrosion
 W Rengøringsvenlig og hygiejnisk
 W Egnet til vådrum

 W Pladsbesparende skydedøre på løberuller, letglidende og sikker

 

 Aktuelle priser på www.denios.dk     
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DENIOS ONLINE SHOP

www.denios.dk/shop <<

Flere produkter finder 
du i vores webshop!

https://www.denios.dk/products/255934
https://www.denios.dk/products/255932
https://www.denios.dk/products/255940
https://www.denios.dk/products/255936
https://www.denios.dk/products/255942
https://www.denios.dk/products/255944
https://www.denios.dk/products/255946
https://www.denios.dk/products/255948
https://www.denios.dk/products/255933
https://www.denios.dk/products/255931
https://www.denios.dk/products/255939
https://www.denios.dk/products/255935
https://www.denios.dk/products/255941
https://www.denios.dk/products/255943
https://www.denios.dk/products/255945
https://www.denios.dk/products/255947
https://www.denios.dk/products/251569
https://www.denios.dk/products/251570
https://www.denios.dk/products/251571
https://www.denios.dk/products/251581
https://www.denios.dk/products/251582
https://www.denios.dk/products/251583
https://www.denios.dk/products/251584
https://www.denios.dk/products/251585
https://www.denios.dk/products/251586


Vertikalskabe muliggør pladsbesparende 
opbevaring af værktøj og arbejdsmaterialer på 
små arealer.

Vertikalskabe - maksimal brugervenlighed 
ved direkte adgang fra begge sider.

 W Maksimal lagerplads og minimalt pladsbehov 
- meget effektiv

 W Høj bæreevne, vertikaludtræk kan belastes op 
til 200 kg

 W Robust stålkonstruktion, kabinettets bæreevne 
op til 1000 kg, pulverlakeret, lysegrå, RAL 7035

 W Letglidende, også ved høj belastning
 W Høj sikkerhed vha. blokering af de enkelte 
skuffer som standard

 W Høj betjeningskomfort ved direkte adgang til 
værktøjer og smådele fra begge sider

 W Til pladsbesparende opbevaring af værktøj og 
arbejdsmaterialer på små arealer. Maksimal 
lagerplads, minimalt pladsbehov

Variant
4 udtræk med 

perforerede vægge, 
(H x D) 1700 x 560 mm

3 udtræk med 
perforerede vægge, 

(H x D) 1700 x 560 mm

4 udtræk med 
perforerede vægge, 

(H x D) 1700 x 612 mm

3 udtræk med  
4 højdejusterbare 

hylder

3 udtræk med perforerede 
vægge, ( H x T) 1700 x 612 mm, 

anvendelig på begge sider

4 udtræk med  
4 højdejusterbare 

hylder

Dimensioner B × D × H [mm] 1000 x 600 x 1950 1000 x 600 x 1950 1000 x 695 x 1950 1000 x 695 x 1950 1000 x 695 x 1950 1000 x 695 x 1950
Vægt [kg] 103 98 185 167 157 188
pulverlakeret 273-119-JA 273-120-JA 273-121-JA 273-122-JA 273-123-JA 273-124-JA

Kraftige materialeskabe er velegnede til opbevaring af tunge 
materialer. Kabinettes bæreevne på 1500 kg sørger for den højeste 
stabilitet 

Kraftige materialeskabe - højeste 
stabilitet for høj bæreevne 

Variant 4 hylder
2 hylder, 2 udtrækshylder,  

3 skuffer (2 x H 75, 1 x H 150 mm)
4 galvaniserede hylder, 35 mm

3 galvaniserede hylder, 35 mm,  
2 skuffer, hver 1 x H 100/150 mm

Dimensioner B × D × H [mm] 1146 x 690 x 1950 1146 x 690 x 1950 1100 x 641 x 1950 1100 x 641 x 1950
Dørvariant Svingdøre Svingdøre fløjdør fløjdør
Vægt [kg] 155 212 212 141
pulverlakeret 273-077-JA 273-078-JA 273-079-JA 273-080-JA

Materialeskabe

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     

Med udtræk og justerbare hylder til 
systematisk opbevaring.

Udtrækkelige perforerede vægge til 
fleksibel opbevaring

Døre der svinger ind - forsvinder i kabinettet 
når de bliver åbnet og giver fri adgang til 
skabets indhold.

 W Fås med døre der svinger ind eller fløjdøre
 W Høj bæreevne, 160 kg pr hylde / 200 kg pr. skuffe
 W Kabinet med slagfast og slidstærk overflade
 W Høj sikkerhed vha. blokering af de enkelte skuffer ved skabene med ekstra bæreevne og 
døre, der svinger ind. Dette forhindrer skabet i at vælte.

 W Kan til enhver tid tilpasses et nyt formål vha. den fleksible installering af skuffer, hylder 
og udtræk, justerbar i trin på 25 mm.

 W Svejset stålkonstruktion med integreret bæresøjlesystem
 W Key-Lock = standard lukning med cylinder, inkl. 2 nøgler med nøglenummer. Kan nemt 
tilpasses eksisterende låsesystemer. Kan bruges som lukningssytem (maks. 100 cylindre), 
forskelligt eller enslukkende 
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https://www.denios.dk/products/273119
https://www.denios.dk/products/273120
https://www.denios.dk/products/273121
https://www.denios.dk/products/273122
https://www.denios.dk/products/273123
https://www.denios.dk/products/273124
https://www.denios.dk/products/273077
https://www.denios.dk/products/273078
https://www.denios.dk/products/273079
https://www.denios.dk/products/273080
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Type 930-4 930-4 1200-4 930-4 930-4

Dimensioner B × D × H [mm] 930 x 400 x 1950 930 x 500 x 1950 1200 x 500 x 1950 930 x 500 x 1950 930 x 600 x 1950
Bæreevne hylde [kg] 70 70 70 110 110
Best.-nr. døre grå 243-720-JA 243-721-JA 243-722-JA 243-723-JA 243-724-JA
Best.-nr. blå døre 243-746-JA 243-747-JA 243-748-JA 243-749-JA 243-750-JA
Tilbehør

Hylde 930 x 400 mm 930 x 500 mm 1200 x 500 mm – –
Best.-nr. 243-725-JA 243-726-JA 243-727-JA – –

TOP-SELLER

Materialeskabe

Standardskab: Skab med ekstra bæreevne:
 W Udvendige dørhængsler, åbningsvinkel ca. 180°
 W Meget stabil dør med tildækket låsestang
 W Høj bæreevne: 110 kg pr. galvaniseret hylde

 W Dørens åbningsvinkel er ca. 110°
 W Meget stabil dør

Værktøjs- og materialeskabe Cabo med fløjdøre, til værksted og kontor
Stabil stålkonstruktion til opbevaring af værktøj og materialer i hårdføre omgivelser

 W Inkl. 4 højdejusterbare (i trin på 15 mm), galvaniserede hylder
 W Høj sikkerhed og slidstyrke
 W Ergo-Lock 4.0 lås med 3 rigler, 2 nøgler og patenteret mekanisme: Bare luk den i for at låse!  
Kan også nemt betjenes med handsker

 W Lakering af høj kvalitet, korpus og døre i lysegrå (RAL 7035) eller døre i blå (RAL 5010)
 W Attraktiv design, inkl. sokkel
 W Fås som standard skab eller med ekstra bæreevne

 Aktuelle priser på www.denios.dk     
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https://www.denios.dk/products/243720
https://www.denios.dk/products/243721
https://www.denios.dk/products/243722
https://www.denios.dk/products/243723
https://www.denios.dk/products/243724
https://www.denios.dk/products/243746
https://www.denios.dk/products/243747
https://www.denios.dk/products/243748
https://www.denios.dk/products/243749
https://www.denios.dk/products/243750
https://www.denios.dk/products/243725
https://www.denios.dk/products/243726
https://www.denios.dk/products/243727


Type WS610-4 WS610-4 WS610-4 WS610-4

Dimensioner  
B × D × H [mm] 610 x 500 x 1850 610 x 500 x 1800 610 x 500 x 1850 610 x 500 x 1800

Farve døre grå grå blå blå
Udførelse med fødder med sokkel med fødder med sokkel
Best.-nr. 243-742-JA 243-744-JA 243-763-JA 243-765-JA

Type RS610-4 RS610-4 RS610-4 RS610-4

Dimensioner  
B × D × H [mm] 610 x 500 x 1850 610 x 500 x 1800 610 x 500 x 1850 610 x 500 x 1800

Farve døre grå grå blå blå
Udførelse med fødder med sokkel med fødder med sokkel
Best.-nr. 243-743-JA 243-745-JA 243-764-JA 243-766-JA

Med grå døre 610-2 900-3 1190-4 610-2 900-3 1190-4

Dimensioner  
B × D × H [mm] 610 x 500 x 1850 900 x 500 x 1850 1190 x 500 x 1850 610 x 500 x 1800 900 x 500 x 1800 1190 x 500 x 1800

Udførelse med fødder,  
2 skabssektioner

med fødder,  
3 skabssektioner

med fødder,  
4 skabssektioner

med sokkel,  
2 skabssektioner

med sokkel,  
3 skabssektioner

med sokkel,  
4 skabssektioner

Best.-nr. 243-753-JA 243-754-JA 243-755-JA 243-756-JA 243-757-JA 243-758-JA

Bestil også

Med grå døre 610-2 900-3 1190-4 610-2 900-3 1190-4

Dimensioner  
B × D × H [mm] 610 x 500 x 1850 900 x 500 x 1850 1190 x 500 x 1850 610 x 500 x 1800 900 x 500 x 1800 1190 x 500 x 1800

Udførelse med fødder,  
2 skabssektioner

med fødder,  
3 skabssektioner

med fødder,  
4 skabssektioner

med sokkel,  
2 skabssektioner

med sokkel,  
3 skabssektioner

med sokkel,  
4 skabssektioner

Best.-nr. 243-731-JA 243-732-JA 243-733-JA 243-734-JA 243-735-JA 243-736-JA

Best.-nr. 243-741-JA

Best.-nr. 244-213-JA

Garderobeskabe og skabe til rengøringsartikler

Standardudstyr linned-garderobeskab: 4 hylder til venstre, 
hattehylde og garderobestang med 3 kroger til højre

Standardudstyr rengøringsskabe: til venstre af den forkortede 
midtervæg: 4 hylder, stang med 6 kroger til højre

Standardudstyr garderobeskab hattehylde og 
garderobestang med 3 kroger pr. sektion dør 
højrehængslet

Til opbevaring af f.eks. arbejdstøj eller også rengøringsudstyr

 W Korpus og døre i lysegrå (RAL 7035) eller døre i blå (RAL 5010)
 W Let at rengøre
 W  Med vriderlås til hængelås, cylinderlås per dør fås som tilbehør
 W Dørdæmper som standard

Garderobeskabe og skabe til rengøringsmidler Cabo

 W Cylinderlås: 
garderobeskabe: én cylinderlås 
pr. dør 
skabe til linned og 
rengøringsartikler: én 
cylinderlås pr. skab

Forbindelsessæt til forbindelse af 
2 skabe

 W  Døre med ventilationsåbninger

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     
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https://www.denios.dk/products/243742
https://www.denios.dk/products/243744
https://www.denios.dk/products/243763
https://www.denios.dk/products/243765
https://www.denios.dk/products/243743
https://www.denios.dk/products/243745
https://www.denios.dk/products/243764
https://www.denios.dk/products/243766
https://www.denios.dk/products/243753
https://www.denios.dk/products/243754
https://www.denios.dk/products/243755
https://www.denios.dk/products/243756
https://www.denios.dk/products/243757
https://www.denios.dk/products/243758
https://www.denios.dk/products/243731
https://www.denios.dk/products/243732
https://www.denios.dk/products/243733
https://www.denios.dk/products/243734
https://www.denios.dk/products/243735
https://www.denios.dk/products/243736
https://www.denios.dk/products/243741
https://www.denios.dk/products/244213


Overflade Kunstig læder Medie Medie Medie PU

Farve sort sort blå rød sort
Sæde højde (mm) 440 mm - 600 mm 440 mm - 600 mm 440 mm - 600 mm 440 mm - 600 mm 440 mm - 600 mm
Best.-nr. Kunststof 266-909-JA 266-913-JA 266-917-JA 266-921-JA 266-925-JA
Best.-nr. Aluminium 266-910-JA 266-914-JA 266-918-JA 266-922-JA 266-926-JA

Overflade Træ Medie Medie Medie PU

Farve bøgetræ sort blå rød sort
Sæde højde (mm) 430 mm - 570 mm 440 mm - 580 mm 440 mm - 580 mm 440 mm - 580 mm 440 mm - 580 mm
Best.-nr. Kunststof 266-889-JA 266-893-JA 266-897-JA 266-901-JA 266-905-JA
Best.-nr. Aluminium 266-890-JA 266-894-JA 266-898-JA 266-902-JA 266-906-JA

Overflade Træ Kunstig læder Medie Medie Medie PU

Farve bøgetræ sort sort blå rød sort
Sæde højde (mm) 450 mm - 620 mm 450 mm - 620 mm 450 mm - 620 mm 450 mm - 620 mm 450 mm - 620 mm 440 mm - 610 mm
Best.-nr. Kunststof 266-949-JA 266-953-JA 266-957-JA 266-961-JA 266-965-JA 266-969-JA
Best.-nr. Aluminium 266-950-JA 266-954-JA 266-958-JA 266-962-JA 266-966-JA 266-970-JA
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Arbejdsstole Premium
 W Ergonomsik arbejdsstol til krævende opgaver i produktionen og på 
værkstedet

 W Kan tilpasses optimalt til kroppens dimensioner takket være 
synkron-automatisk indstilling af sædets hældning og højde

 W Maksimal bevægelsesfrihed for arme og skuldrene vha. det 
koniske ryglæn

 W Stabil udførelse til industrielle omgivelser
 W Sæde og ryglæn kan indstilles i højden
 W Med skubbehåndtag
 W DIN 68 877 konform
 W Robuste overflader af PU, stof eller kunstlæder

Arbejdsstole
 W Basismodel til at sidde ergonomisk i produktionen og på 
værkstedet

 W Stabil udførelse til industrielle omgivelser
 W Sæde og ryglæn kan indstilles i højden
 W DIN 68 877 konform
 W Robust overflade af PU, stof, kunstlæder eller træ

Taburetter
 W Alsidig i brug
 W Trinløs højdjustering af sædet
 W Stabil udførelse til industrielle omgivelser
 W DIN 68 877 konform
 W Robust overflade af PU, stof, kunstlæder eller træ

 Aktuelle priser på www.denios.dk     

https://www.denios.dk/products/266909
https://www.denios.dk/products/266913
https://www.denios.dk/products/266917
https://www.denios.dk/products/266921
https://www.denios.dk/products/266925
https://www.denios.dk/products/266910
https://www.denios.dk/products/266914
https://www.denios.dk/products/266918
https://www.denios.dk/products/266922
https://www.denios.dk/products/266926
https://www.denios.dk/products/266889
https://www.denios.dk/products/266893
https://www.denios.dk/products/266897
https://www.denios.dk/products/266901
https://www.denios.dk/products/266905
https://www.denios.dk/products/266890
https://www.denios.dk/products/266894
https://www.denios.dk/products/266898
https://www.denios.dk/products/266902
https://www.denios.dk/products/266906
https://www.denios.dk/products/266949
https://www.denios.dk/products/266953
https://www.denios.dk/products/266957
https://www.denios.dk/products/266961
https://www.denios.dk/products/266965
https://www.denios.dk/products/266969
https://www.denios.dk/products/266950
https://www.denios.dk/products/266954
https://www.denios.dk/products/266958
https://www.denios.dk/products/266962
https://www.denios.dk/products/266966
https://www.denios.dk/products/266970


Tilbehør Best.-nr.

Polster- og kantbeskyttelse til arbejdsstole 266-929-JA
Armlæn PU 266-930-JA
ESD armlæn PU 266-937-JA
Polster- og kantbeskyttelse orange til ESD-arbejdsstole 267-226-JA

Variant Standard siddehøjde Forhøjet sæde og ekstra fodring

Overflade Kunstig læder Medie PU Kunstig læder Medie PU
Farve sort sort sort sort sort sort
Materiale fodkryds Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium
Sæde højde (mm) 440 mm - 600 mm 440 mm - 600 mm 440 mm - 600 mm 600 mm - 850 mm 600 mm - 850 mm 600 mm - 850 mm
Best.-nr. 266-931-JA 266-933-JA 266-935-JA 266-932-JA 266-934-JA 266-936-JA

Variant Standard siddehøjde Forhøjet sæde og ekstra fodring

Overflade Kunstig læder Kunstig læder Kunstig læder Kunstig læder
Farve sort sort sort sort
Materiale fodkryds Kunststof Aluminium Kunststof Aluminium
Sæde højde (mm) 430 mm - 590 mm 430 mm - 590 mm 590 mm - 840 mm 590 mm - 840 mm
Best.-nr. 266-938-JA 266-939-JA 266-940-JA 266-941-JA

Overflade Kunstig læder PU

Farve sort sort
Materiale fodkryds Aluminium Aluminium
Sæde højde (mm) 450 mm - 620 mm 440 mm - 610 mm
Best.-nr. 266-978-JA 266-980-JA
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66Arbejdsstole

Laboratoriestole
 W Til brug i laboratorier
 W Let at rengøre - bestandig mod 
desinfektionsmidler

 W Ergonomisk arbejdsstol
 W Opfylder beskyttelsestrin S1 og S2 for 
biolaboratorier

 W Synkron automatik, sædets hældning og 
højde kan tilpasses optimalt

 W Sæde og ryglæn kan indstilles i højden
 W Stabil overflade af kunstlæder
 W DIN 68 877 konform

ESD arbejdsstole
 W Egnet til brug i ESD områder
 W Elektrisk ledende iht. DIN 61340-5-1, 
modstand 10⁶ Ω

 W Ergonomsik arbejdsstol til krævende opgaver 
i produktionen og på værkstedet

 W Kan tilpasses optimalt til kroppens 
dimensioner takket være synkron-automatisk 
indstilling af sædets hældning og højde

 W Maksimal bevægelsesfrihed for arme og 
skuldrene vha. det koniske ryglæn

 W Stabil og standsikker vha. af en bred fod
 W Sæde og ryglæn kan indstilles i højden
 W Robust, slidstærkt betræk
 W Med skubbehåndtag
 W ESD armlæn (266937) skal bestilles i 
forbindelse med stolen

 W Overflade af PU, stof eller kunstlæder

ESD arbejdstaburetter
 W Egnet til brug i ESD områder
 W Elektrisk ledende iht. DIN 61340-5-1, modstand < 10⁶ Ω
 W Trinløs højdjustering af sædet
 W Stabil udførelse til industrielle omgivelser
 W Stabil overflade af PU eller kunstlæder

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     

>>

DENIOS ONLINE SHOP

www.denios.dk/shop <<

Flere produkter finder 
du i vores webshop!

 

https://www.denios.dk/products/266929
https://www.denios.dk/products/266930
https://www.denios.dk/products/266937
https://www.denios.dk/products/267226
https://www.denios.dk/products/266931
https://www.denios.dk/products/266933
https://www.denios.dk/products/266935
https://www.denios.dk/products/266932
https://www.denios.dk/products/266934
https://www.denios.dk/products/266936
https://www.denios.dk/products/266938
https://www.denios.dk/products/266939
https://www.denios.dk/products/266940
https://www.denios.dk/products/266941
https://www.denios.dk/products/266978
https://www.denios.dk/products/266980


Montagetrapper
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Antal trin 2 x 2 2 x 2 2 x 2 2 x 2 2 x 2 2 x 3

Standhøjde [m] 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,65
Farve – grøn pink gul blå –
Vægt [kg] 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0
Best.-nr. 137-482-JA 257-456-JA 257-457-JA 137-489-JA 137-494-JA 137-487-JA
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Arbejdshøjde A [m] 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0

Højde B [m] 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
Antal trin 1 2 3 4 5
Vægt [kg] 2,4 5,0 7,0 9,8 12,0
Best.-nr. 156-809-JA 156-813-JA 156-814-JA 156-815-JA 156-817-JA

A B

 W Stabil arbejdspodie af aluminium til vedligeholdelse og 
monteringsarbejde

 W Stabil, svejset rørkonstruktion
 W Sikker opstigning og bekvem stand vha. 240 mm trin og standflade 
(520 x 305 mm) af aluminium

 W Skridsikre fødder
 W GS certificeret ifølge EN 14183

Afprøvet og let stigeskammel af aluminium med skridsikre trin, 
til krævende industrielle opgaver

Montagetrappe af aluminium
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20 cm

Mobil stigeskammel af aluminium, arbejdshøjde 2,45 m 
(2,65 m ifm. 3-trins varianten)

Stigeskammel af aluminium, med hjul

 W Stabil, let og handy arbejdspodie
 W Hjulene synker ind i holmen ved belastning og garanterer stabilitet
 W Trinene er 80 mm høj og profileret til en sikker bestigning
 W Sammenklappet kun 190 mm smal
 W Pladsbesparende opbevaring
 W Stabil sikring mod utilsigtet foldning
 W TÜV testet iht. EN 14183

rulle / stop automatik

Stabil sikring mod utilsigtet 
foldning.

https://www.denios.dk/products/137482
https://www.denios.dk/products/257456
https://www.denios.dk/products/257457
https://www.denios.dk/products/137489
https://www.denios.dk/products/137494
https://www.denios.dk/products/137487
https://www.denios.dk/products/156809
https://www.denios.dk/products/156813
https://www.denios.dk/products/156814
https://www.denios.dk/products/156815
https://www.denios.dk/products/156817
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Montagetrappe af aluminium
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Arbejdshøjde A [m] 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0

Højde B [m] 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
Antal trin 1 2 3 4 5
Vægt [kg] 2,5 5,4 8,0 11,0 13,5
Best.-nr. 156-827-JA 156-828-JA 156-829-JA 156-830-JA 156-831-JA

Arbejdshøjde A [m] 2,6 2,8 3,0

Højde B [m] 0,6 0,8 1,0
Antal trin 3 4 5
Vægt [kg] 8,5 11,3 16,0
Best.-nr. 156-818-JA 156-824-JA 156-825-JA

Bestil også

A B

Det robuste og afprøvede stigeskammel af aluminium med dybe, 
skridsikre gitterristtrin og stor platform er ideelt til alle fugtige og 
olieholdige arbejdsmiljøer.

Montagetrappe af aluminium 
med gitterristtrin

 W Til brug i områder med øget fare for at glide
 W Endnu mere sikkerhed vha. gitterristtrin med takket overflade, 
skridsikkerhed R13

 W Øverste standflade: 520 x 305 mm
 W Trinenes dybde: 240 mm
 W Sikker opstigning og bekvem stand vha. stabil aluminium rørkonstruktion 
og ekstra profiler på trinenes kanter

 W Skridsikre fødder

Afprøvet og let stigeskammel af aluminium med skridsikre trin og håndliste, til krævende industrielle opgaver.

Montagetrappe af aluminium med håndliste og hjul

 W Endnu mere sikkerhed vha. håndliste, som standard monteret til højre - 
kan også monteres til venstre, oplys venligst siden ved bestilling

 W To hjul muliggør nem flytning til forskellige steder
 W Stabil arbejdspodie af aluminium til vedligeholdelse og 
monteringsarbejde

 W Stabil, svejset rørkonstruktion
 W Sikker opstigning og bekvem stand vha. 240 mm trin og standflade (520 
x 305 mm) af aluminium

 W Skridsikre fødder
 W GS certificeret ifølge EN 14183

Fodplade med gummibelægning
 W Ujævnheder op til maks. 50 mm kan udlignes
 W Skridsikker gummibelægning, resistent over for 
fedtstoffer, olie og syrer

 W Bevægelig fod (20°)
 W Nem at montere (1 sæt = 4 stk.)

Best.-nr. 156-835-JA

https://www.denios.dk/products/156827
https://www.denios.dk/products/156828
https://www.denios.dk/products/156829
https://www.denios.dk/products/156830
https://www.denios.dk/products/156831
https://www.denios.dk/products/156818
https://www.denios.dk/products/156824
https://www.denios.dk/products/156825
https://www.denios.dk/products/156835
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AA B C

Arbejdshøjde A [m] 2,95 3,20 3,40 3,65 3,90 4,35 4,80

Højde B [m] 0,95 1,20 1,40 1,65 1,90 2,35 2,80
Højde C [m] 1,60 1,80 2,05 2,30 2,50 3,00 3,45
Antal trin 4 5 6 7 8 10 12
Vægt [kg] 8,7 9,7 10,7 11,7 12,5 15,3 17,9
Best.-nr. med hjul 156-878-JA 156-879-JA 156-880-JA 156-881-JA 156-882-JA 156-884-JA 156-885-JA

Arbejdshøjde A [m] 2,95 3,20 3,40 3,65 3,90 4,35 4,80

Højde B [m] 0,95 1,20 1,40 1,65 1,90 2,35 2,80
Højde C [m] 1,60 1,80 2,05 2,30 2,50 3,00 3,45
Antal trin 4 5 6 7 8 10 12
Vægt [kg] 6,4 7,3 8,4 9,5 10,5 13,0 15,6
Best.-nr. uden hjul 156-870-JA 156-871-JA 156-872-JA 156-873-JA 156-874-JA 156-875-JA 156-876-JA

Arbejdshøjde op til ca. [m] 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50

Antal trin 2 x 3 2 x 4 2 x 5 2 x 6 2 x 7 2 x 8
Vægt [kg] 7 8 10 12 14 15
Best.-nr. 262-181-JA 262-182-JA 262-183-JA 262-184-JA 262-185-JA 262-186-JA

Robust aluminium trappestige med multifunktionsbakke og spandeholder 
til professionel brug

 W Til at gå op på fra én side, med stor platform til professionel brug
 W Stor arbejdsplatform til sikker stand
 W Sikker opstigning og bekvem stand vha. profilerede 80 mm trin
 W Høj sikkerhedsbøjle med integreret fralægningsbakke
 W Fra en arbejdshøjde på 3,40 udstyret med 2 sikkerhedsbælter
 W Skridsikre 2-komponent fødder for mere standsikkerhed
 W Proppen forhindrer risiko for at klemme fingrene
 W GS-testet iht. EN 131

Integreret 
fralægningsbakke i 
sikkerhedsbøjlen

Iht. DGUV Information 208-016 skal der ved brug af mobile trappestiger indsættes 
træk- og trykbestandige stiver/bånd.

Trin belægning R 13 for certificeret skridsikkerhed på de trin, man må stige op på.

Trappestige af aluminium, bæreevne op til 250 kg

 W 80 mm dybe trin med certificeret, 
skridhæmmende clip-step R 13 belægning, til 
brug i våde og olierede områder

 W Skridsikre nivello®-stigesko nivello®-stigesko 
med 2-aksel bøjning sørger for sikker stand 
og høj arbejdssikkerhed

 W Med ergo-pad® (ergonomisk greb på stigens 

optimale bærepunkt) muliggør rygskånende 
bæring

 W Af høj industrikvalitet, stigerne opfylder 
kravene iht. EN 131-1 og -2

 W Stigernes stabilitet og skridsikkerhed 
mindsker risikoen for arbejdsulykker

Integrerede hjul sørger 
for mobilitet

Trappestige af aluminium

https://www.denios.dk/products/156878
https://www.denios.dk/products/156879
https://www.denios.dk/products/156880
https://www.denios.dk/products/156881
https://www.denios.dk/products/156882
https://www.denios.dk/products/156884
https://www.denios.dk/products/156885
https://www.denios.dk/products/156870
https://www.denios.dk/products/156871
https://www.denios.dk/products/156872
https://www.denios.dk/products/156873
https://www.denios.dk/products/156874
https://www.denios.dk/products/156875
https://www.denios.dk/products/156876
https://www.denios.dk/products/262181
https://www.denios.dk/products/262182
https://www.denios.dk/products/262183
https://www.denios.dk/products/262184
https://www.denios.dk/products/262185
https://www.denios.dk/products/262186
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Arbejdspodier

Best.-nr. håndliste til højre/til venstre

til 3 eller 4 trin 192-104-JA
til 5 eller 6 trin 192-106-JA
til 7 eller 8 trin 192-108-JA
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AA B C

Bestil også

Arbejdshøjde A [m] 3,40 3,65 3,90 4,10 4,35 4,80 5,30

Højde B [m] 1,40 1,65 1,90 2,10 2,35 2,80 3,30
Længde C [m] 2,60 2,85 3,10 3,35 3,60 4,10 4,60
Antal trin 6 7 8 9 10 12 14
Vægt [kg] 18,5 20,0 21,0 22,0 23,5 26,0 29,0
Bredde udvendig [mm] 580 580 580 580 580 580 580
Best.-nr. 209-566-JA 209-567-JA 209-568-JA 209-569-JA 209-570-JA 209-571-JA 209-572-JA

Til venstre og højre side af podiet - ved anven-
delse fra begge sider skal der bruges 2 håndlister 
(bestillingsnumrene gælder for både en- og 
tosidet stige med platform)

Håndliste af aluminium

A B

Montagestige, til at gå op på fra én side

Arbejdshøjde A [m] 2,70 2,95 3,20 3,45 3,65 3,90

Højde B [m] 0,70 0,95 1,20 1,45 1,65 1,90
Antal trin 3 4 5 6 7 8
Vægt [kg] 30,0 33,4 36,8 40,2 51,4 62,8
Best.-nr. 137-677-JA 137-678-JA 137-679-JA 137-680-JA 137-681-JA 137-682-JA

montagestige, til at gå op på fra begge sider

Arbejdshøjde A [m] 2,70 2,95 3,20 3,45 3,65 3,90

Højde B [m] 0,70 0,95 1,20 1,45 1,65 1,90
Antal trin 2 x 3 2 x 4 2 x 5 2 x 6 2 x 7 2 x 8
Vægt [kg] 31,6 36,8 42,4 47,8 52,8 58,4
Best.-nr. 137-723-JA 137-724-JA 137-726-JA 137-727-JA 137-728-JA 137-729-JA

Montagestiger, til at gå op på fra én eller begge sider
Montagestige af aluminium, mobil

 W Certificeret iht. EN 131
 W Korrosions- og vejrbestandig aluminiumversion
 W Smal form, ideel til at køre tæt på reoler, mere 
bevægelsesfrihed i gangen

 W 4 styrehjul (Ø = 125 mm), heraf 2 med bremser, 
hjulene låses automatisk ved belastning

 W Aluminium platform gelænder Ø 40 mm med 
integreret knæliste, højde 1000 mm

 W Podiets størrelse 600 x 700 mm
 W Trinenes dybde 175 mm
 W Leveres delvist monteret inkl. montagevejledning 
til hurtig montage på selve stedet

 W Tilbehør: Håndlister til montering på venstre 
eller på højre side (fra en podesthøjde på 1,0 m 
skal der monteres håndlister på begge sider). 
Håndlisterne følger ikke med ved leveringen.

Stige med platform, til at gå op på fra én side Stige med platform, til at gå op fra begge sider

Trappestige af aluminium med 2 håndlister, til at stige op på fra én side

Trappestige med stor platform

 W Ekstra høj ergonomisk sikkerhedsbøjle, sørger for frie hænder og skåner ryggen
 W Profilerede 80 mm trin til sikker opstigning og bekvem stand
 W Integreret fralægningsbakke
 W Inkl. 2 hjul til nem og sikker transport
 W Skridsikre fødder for mere standsikkerhed

Stor stabil platform 
500 x 450 mm

Særlig høj 
sikkerhedsbøjle 
(1,0 m)

2 hjul til nem og sikker 
tranport

https://www.denios.dk/products/192104
https://www.denios.dk/products/192106
https://www.denios.dk/products/192108
https://www.denios.dk/products/209566
https://www.denios.dk/products/209567
https://www.denios.dk/products/209568
https://www.denios.dk/products/209569
https://www.denios.dk/products/209570
https://www.denios.dk/products/209571
https://www.denios.dk/products/209572
https://www.denios.dk/products/137677
https://www.denios.dk/products/137678
https://www.denios.dk/products/137679
https://www.denios.dk/products/137680
https://www.denios.dk/products/137681
https://www.denios.dk/products/137682
https://www.denios.dk/products/137723
https://www.denios.dk/products/137724
https://www.denios.dk/products/137726
https://www.denios.dk/products/137727
https://www.denios.dk/products/137728
https://www.denios.dk/products/137729
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Variant Udvendig mål B x H [mm] Best.-nr.

vægelement 500 x 2000 129-333-JA
vægelement 750 x 2000 129-334-JA
vægelement 1000 x 2000 129-335-JA
vægelement 1250 x 2000 129-336-JA
enkelt dør
kan bruges til venstre eller til højre 1000 x 2000 129-337-JA

dobbeltdør 2-fløjet 2000 x 2000 129-338-JA
skydedør
med køreskinne 1000 x 2000 129-339-JA

endestolpe 70 x 2000 129-340-JA
midterstolpe 70 x 2000 129-341-JA
T-stolpe 70 x 2000 130-292-JA
hjørnestolpe 70 x 2000 129-342-JA
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Maksimal sikkerhed på arbejdspladsen spiller en vigtig rolle i virksomheder, f.eks. på automatiske systemer eller robotter.  
Maskestørrelsen på 50 x 25 mm forhindrer at man kan stikke hånden igennem og svarer til EN ISO 13857.

Beskyttelsessystem til maskiner 9900 - variabel og alsidig i brug

Beskyttelsessystem til maskiner

 W Udførelse iht. 2006/42/EG
 W Nem montering ved at skrue elementerne fast til forbindelsesstolperne. 
Ankre til betongulve og fastgørelsesbånd til vægelementer og stolper 
følger med ved leveringen.

Beskyttelsessystem til maskiner 9900 - variabel og alsidig i brug

 W Perfekt forebyggelse af ulykker ved automatiske anlæg

 Aktuelle priser på www.denios.dk     

Best.-nr. 129-338-JA
Best.-nr. 129-339-JA Best.-nr. 129-337-JABest.-nr. 129-333-JA

Skydedøre 
med køreskinne og anslagsbuffer 
magnetlukning, med dørgreb

Dobbeltdør 
ligesom enkelt dør, dog 2-fløjet

Enkelt dør 
kan bruges til venstre eller 
til højre, aflåselig dørgreb

Vægelementer  
i 4 bredder, højde: 2000 mm, 
frihøjde 200 mm

 W Installationshøjde: 2000 mm
 W Stabil gitterkonstruktion med en maskestr. på 50 x 25 mm
 W Frihøjde: 200 mm
 W Elementer i gul (RAL 1018), stolper i sort (RAL 9005)

https://www.denios.dk/products/129333
https://www.denios.dk/products/129334
https://www.denios.dk/products/129335
https://www.denios.dk/products/129336
https://www.denios.dk/products/129337
https://www.denios.dk/products/129338
https://www.denios.dk/products/129339
https://www.denios.dk/products/129340
https://www.denios.dk/products/129341
https://www.denios.dk/products/130292
https://www.denios.dk/products/129342
https://www.denios.dk/products/129338
https://www.denios.dk/products/129339
https://www.denios.dk/products/129337
https://www.denios.dk/products/129333
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Skillevægge
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De enkelte elementer kan kombineres til en individuel løsning. Skillevæg systemet af gitter og C-profiler garanterer maksimal 
sikkerhed og er velfungerende.

Skillevægssystem 9200 - all-round systemet til drift

 W Fleksibelt og alsidigt system til afgrænsning af områder i lager og 
produktion

 W Til hurtig installering af barrierer, vægge og rumdelere
 W Vi ser frem til at besvare dine spørgsmål. Send os en enkel skitse med 
mål, og du vil modtage et individuelt tilbud

 W Velegnet til at afskærme arbejdslokaler eller til at beskytte værdifulde 
lagergods

 W Ankre til betongulve (stolper) og fastgørelsesbånd til vægelementer 
følger med ved leveringen.

 W Nem at montere, kan udvides til enhver tid
 W Gitter maskestr. 40 x 40 x 3,8 mm, i 30 mm rammeprofil 
(standardelementer) 

 W Individuelt vha. modulopbygningen
 W Stort sortiment af låger

Element for element kommer man frem til den passende løsning

Eksempel med et element med hylde (blåfarvet element)Den enkle og logiske struktur gør det lettere at kombinere forskellige elementer for 
at skabe en individuel løsning.

Vi ser frem til at besvare dine spørgsmål. Ud fra en simpel skitse kan vi udarbejde et individuelt tilbud. I vores online shop finder du et 
stort udvalg af forskellige elementer.

Du kan finde alle produkter fra kategorien 
afskærmning til industri her:

www.denios.dk/kat/12798



Variant
Start-/ende-

stolpe
Midterstolpe Hjørnestolpe Travers 1000 mm Travers 1200 mm Travers 1500 mm Travers 2000 mm

Gelænder dør med 
beskyttelsesskærm

Udvendig mål 
B x D x H [mm] 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

Best.-nr. plastbelagt 180-229-JA 180-230-JA 180-231-JA 180-235-JA 180-236-JA 180-237-JA 180-262-JA 240-912-JA
Best.-nr. galvaniseret/kunst-
stofbeklædt 180-232-JA 180-233-JA 180-234-JA 180-263-JA 180-264-JA 180-265-JA 180-266-JA –

6

www.denios.dk/shop

Tilbehør
Skrueanker (til betongulve) 

12/120, 1 stk.
Universaldyvler  

(med skrue), 10/100, 1 stk.

Best.-nr. 233-428-JA 233-427-JA

 Aktuelle priser på www.denios.dk     
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Meget stabilt gelændersystem af profilstål til høje belastninger, til indendørs og udendørs opstilling. Ideelt til adskillelse af 
færdselsveje (gaffeltruck / medarbejdere) og til beskyttelse af arbejdsområder, inventar og bygninger

Massiv sikkerhedsgelænder

Beskyttelsesgelænder

 W Til indendørs brug: plastbelagt i gul
Start/endestolpe

Enkel og hurtig montage Plan form, ingen kanter eller skruer

Midterstolpe Hjørnestolpe

Stødabsorbering 
maksimal

 W Variabelt system med stolpe og tværbjælke
 W Nem og enkel montage
 W Ideelt til individuelle løsninger
 W Plan form kan udvides uden problemer, gelænder-dør passende til alle 
stolper

 W Højde: 1000 mm
 W Fastgørelse på gulvet med 4 universaldyvler pr. stolpe (10/100) eller  
4 skrueankre (12/120) ved betongulve (som tilbehør)

 W Materialetykkelse 3 mm, bundplade: 200 x 200 x 10 mm
 W Til udendørs brug: varmgalvaniseret og plastbelagt i gul

https://www.denios.dk/products/180229
https://www.denios.dk/products/180230
https://www.denios.dk/products/180231
https://www.denios.dk/products/180235
https://www.denios.dk/products/180236
https://www.denios.dk/products/180237
https://www.denios.dk/products/180262
https://www.denios.dk/products/240912
https://www.denios.dk/products/180232
https://www.denios.dk/products/180233
https://www.denios.dk/products/180234
https://www.denios.dk/products/180263
https://www.denios.dk/products/180264
https://www.denios.dk/products/180265
https://www.denios.dk/products/180266
https://www.denios.dk/products/233428
https://www.denios.dk/products/233427


Tilbehør
Forlængelsessæt  

beskyttelsesplanke Safe
Kappe til sidekanten  

C-profil Safe
Universaldyvl 10/100,  

1 stk.
Skrueankre 12/120,  

1 stk.

Best.-nr. 207-500-JA 207-498-JA 233-427-JA 233-428-JA

Kort produktbeskrivelse Udvendig hjørne, dimensioner se skitse ovenfor Indvendig hjørne, dimensioner se skitse ovenfor

Best.-nr. plastbelagt 207-493-JA 207-496-JA
Best.-nr. galvaniseret/kunststofbeklædt 207-494-JA 207-497-JA

Kort produktbeskrivelse
Beskyttelsesliste B 

1000 mm
Beskyttelsesliste B 

1200 mm
Beskyttelsesliste B 

1500 mm
Beskyttelsesliste B 

2000 mm
Stolpe

Udvendig mål B x D x H [mm] 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
Best.-nr. plastbelagt 207-484-JA 207-485-JA 207-486-JA 207-487-JA 207-478-JA
Best.-nr. galvaniseret/kunststofbeklædt 207-488-JA 207-489-JA 207-490-JA 207-491-JA 207-479-JA
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Beskyttelseslister

 W Materialetykkelse 3 mm, bundplade: 
160 x 140 x 10 mm

 W Pr. stolpe skal der bruges 4 dyvler

 W Hjørneplanke-led af aluminium, kan 
alternativt anvendes som udvendig eller 
indvendig hjørne

hjørneled, vinkel mellem 90° og 180°, 
Best.-nr. 248-487-JA

Stødabsorbering 
maksimal

Beskyttelseslister beskytter dine 
anlæg og sørger for sikkerhed 
samt effektive processer.

Effektiv beskyttelse af søjler, stolper, arbejdsområder etc. mod beskadigelser af gaffeltrucks. Beskyttelseslisterne 
leveres som C-profiler, tykkelse 3 mm.

Beskyttelseslister Safe, robust og fleksibel områdebeskyttelse

 W Påkøringsværn til indendørs og udendørs 
brug

 W Robuste stålelementer
 W Kan nemt monteres af én person
 W Egnet til lige strækninger og kurver

https://www.denios.dk/products/207500
https://www.denios.dk/products/207498
https://www.denios.dk/products/233427
https://www.denios.dk/products/233428
https://www.denios.dk/products/207493
https://www.denios.dk/products/207496
https://www.denios.dk/products/207494
https://www.denios.dk/products/207497
https://www.denios.dk/products/207484
https://www.denios.dk/products/207485
https://www.denios.dk/products/207486
https://www.denios.dk/products/207487
https://www.denios.dk/products/207478
https://www.denios.dk/products/207488
https://www.denios.dk/products/207489
https://www.denios.dk/products/207490
https://www.denios.dk/products/207491
https://www.denios.dk/products/207479
https://www.denios.dk/products/248487
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Tilbehør
Skrueanker (til betongulve) 

12/120, 1 stk.
Universaldyvler  

(med skrue), 10/100, 1 stk.

Best.-nr. 233-428-JA 233-427-JA

 Aktuelle priser på www.denios.dk     
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Beskyttelsesgelænder

Variant Start-/endestolpe Midterstolpe Hjørnestolpe Travers 1000 mm Travers 1200 mm Travers 1500 mm Travers 2000 mm

Udvendig mål 
B x D x H [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

Best.-nr. plastbelagt 248-367-JA 248-365-JA 248-363-JA 248-355-JA 248-356-JA 248-357-JA 248-358-JA
Best.-nr. galvaniseret/ 
kunststofbeklædt 248-368-JA 248-366-JA 248-364-JA 248-359-JA 248-360-JA 248-361-JA 248-362-JA

 W Enkelt og variabelt system med stolper og tværbjælker, simpel montage
 W Kompakte dimensioner

Beskyttelsesgelænder

 W Planform: ingen kanter eller skruer
 W Kan tilpasses
 W Fastgørelse på gulvet med 4 universaldyvler pr. stolpe (10/100) eller 
4 skrueankre (12/120) ved betongulve (som tilbehør)

 W Stolpe med 3 mm vægtykkelse og sort hætte, bundplade  
140 x 160 x 10 mm

 W Tværbjælke med 3 mm vægtykkelse, 60 x 40 mm, 1 stk.
 W Til udendørs brug: galvaniseret og plastbelagt i gul
 W Til indendørs brug: plastbelagt i gul

Robust beskyttelsesgelænder af stål til indendørs- og udendørsområder. Adskiller trafikområder, beskytter arbejdsområder, inventar og 
bygninger

Stødabsorbering 
maksimal

Tværbjælke 1000, 1200, 1500 eller 2000 mm lang

Midterstolpe HjørnestolpeStart-/endestolpe

https://www.denios.dk/products/233428
https://www.denios.dk/products/233427
https://www.denios.dk/products/248367
https://www.denios.dk/products/248365
https://www.denios.dk/products/248363
https://www.denios.dk/products/248355
https://www.denios.dk/products/248356
https://www.denios.dk/products/248357
https://www.denios.dk/products/248358
https://www.denios.dk/products/248368
https://www.denios.dk/products/248366
https://www.denios.dk/products/248364
https://www.denios.dk/products/248359
https://www.denios.dk/products/248360
https://www.denios.dk/products/248361
https://www.denios.dk/products/248362
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Variant Start-/endestolpe Midterstolpe Hjørnestolpe

Udvendig mål B x D x H [mm] 100 x 100 x 1040 100 x 100 x 1040 100 x 100 x 1040
Best.-nr. plastbelagt 271-633-JA 271-634-JA 271-635-JA
Best.-nr. galvaniseret/kunststofbeklædt 271-636-JA 271-637-JA 271-638-JA

Variant
Travers  

1500 mm
Travers  

2000 mm
Tværbjælke 

B 2300 mm

Tværbjælke til 
hjørnestolpe, 

1500 mm

Tværbjælke til 
hjørnestolpe, 

2000 mm

Tværbjælke til 
hjørnestolpe, 

2300 mm

Udvendig mål 
B x D x H [mm] 1500 x 52 x 74 2000 x 52 x 74 2300 x 52 x 74 1500 x 52 x 74 2000 x 52 x 74 2300 x 52 x 74

Best.-nr. 271-639-JA 271-640-JA 271-641-JA 271-642-JA 271-643-JA 271-644-JA

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     

Bestil også

Monteringssæt til 2 fjederelementer 
(1 beskyttelsesbøjle)

Best.-nr. 207-475-JA
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Udførelse
Passende til tværbjælke 

1500 mm
Passende til tværbjælke 

2000 mm
Passende til tværbjælke 

2300 mm

Produktbeskrivelse Underkørselsbeskyttelse 
1250 mm

Underkørselsbeskyttelse 
1750 mm

Underkørselsbeskyttelse 
2050 mm

Best.-nr. plastbelagt 271-645-JA 271-646-JA 271-647-JA
Best.-nr. galvaniseret/ 
kunststofbeklædt 271-648-JA 271-649-JA 271-650-JA

Det bedste fra begge verdener - kombinerer fordelene 
ved stål og plast. Stolperne af stål og tværbjælkerne 
af kunststof absorberer energien og minimerer 
belastningen i tilfælde af kollision, især for gulvet. 
Risikoen for skader på gulvet minimeres betydeligt.

Fleksibelt påkørselsværn - 
hybridgelænderet

 W Det eftergivende gelændersystem
 W Stolperne er udstyret med et fjederelement af PU og 
giver ved belastning op til 10° (ca. 175 mm) efter. Derved 
reduceres gulvets belastning betydeligt og skader 
minimieres. 

 W Tværbjælkerne består af en speciel slags polypropylen 
med høj modstandsdygtighed. Det elastiske materiale 
absorberer energien.

 W Stål bjælkerne, der er fastgjort mellem stolperne, yder 
ekstra beskyttelse mod at køre under.

Beskyttelsesgelænder

Stødabsorbering 
maksimal

Underkørselsbeskyttelse 1250 mm, (passende til tværbjælke 1500 mm)

Stolperne leveres 
inkl. UV-bestandige 
fjederelementer

Brug altid de skrå tværbjælker ifm. en hjørnestolpe.

Underkørselsbeskyttelse af stål, Ø 76 mm

https://www.denios.dk/products/271633
https://www.denios.dk/products/271634
https://www.denios.dk/products/271635
https://www.denios.dk/products/271636
https://www.denios.dk/products/271637
https://www.denios.dk/products/271638
https://www.denios.dk/products/271639
https://www.denios.dk/products/271640
https://www.denios.dk/products/271641
https://www.denios.dk/products/271642
https://www.denios.dk/products/271643
https://www.denios.dk/products/271644
https://www.denios.dk/products/207475
https://www.denios.dk/products/271645
https://www.denios.dk/products/271646
https://www.denios.dk/products/271647
https://www.denios.dk/products/271648
https://www.denios.dk/products/271649
https://www.denios.dk/products/271650


Reolbeskyttelsessystemer

Type U-Profil Vinkel

Variant inkl. 2 ruller inkl. 1 ruller
Udvendig mål B x D x H [mm] 160 x 160 x 400 160 x 160 x 400
Materialetykkelse [mm] 6 6
Best.-nr. 219-757-JA 219-756-JA

Type Vinkel Vinkel Vinkel Vinkel U-Profil U-Profil U-Profil U-Profil

Udvendig mål B x D x H [mm] 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
Materialetykkelse [mm] 5 6 6 6 5 6 6 6
Best.-nr. 248-457-JA 180-221-JA 180-222-JA 180-223-JA 248-458-JA 180-224-JA 240-900-JA 240-901-JA

Type S M L XXL

Reolrammens bredde 70-87 mm 88-100 mm 101-110 mm 111-120 mm
Best.-nr. 207-400-JA 207-401-JA 207-402-JA 240-233-JA
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Tilbehør
Universaldyvler (med skrue), 10/100, 

1 stk.
Skrueanker (til betongulve) 12/120, 

1 stk.

Best.-nr. 233-427-JA 233-428-JA
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Truckværn

Kunststof 
reolbeskyttelsessystem

Truckværn til beskyttelse af reoler 
mod skader ved intern transport. Dette 
truckværn er velegnet til beskyttelse 
af reoler, hjørner eller gennemgange. 
Påkørselsværn iht. DGuV-regel 108-007 
og DIN 4844

 W Påkørselsværn til beskyttelse af reoler mod skader ved intern transport

 W Lynhurtig montage, kræver ingen fastgørelse til gulvet
 W Absorberer stød op til 2,4 tons
 W Elastisk, affjedrende og formstabil, retter sig selv op igen efter påkørsel
 W Til beskyttelse af reoler, forhindrer uheld og 
minimerer reparationer og omkostninger

 W Fordelagtig konstruktion, ingen tab af plads
 W Egnet til temperaturer ned til -40° C
 W Optimal pasform, fjernes ikke ved placering 
af paller

 W DEKRA testet og certificeret, iht. europæiske 
og internationale standarder, FEM 10.2.02, 
AS4084

 W Højde: 600 mm

 W Beskyttelse af inventar, bygninger og medarbejdere
 W Velegnet til beskyttelse af reoler, hjørner eller støtteelementer
 W Stål, plastbelagt, gul, med sorte sikkerhedsstriber

Til fastgørelse af truckværnet skal der bruges 
4 dyvler (vinkelprofil) hhv. 6 til U-profilen.

Reolbeskyttelsessystemet kan genbruges 
og har dermed en lang levetid.

Påkørselsværn inkl. ruller, som afleder en stor del af 
kræfterne, som kommer fra siden

 Aktuelle priser på www.denios.dk     

https://www.denios.dk/products/219757
https://www.denios.dk/products/219756
https://www.denios.dk/products/248457
https://www.denios.dk/products/180221
https://www.denios.dk/products/180222
https://www.denios.dk/products/180223
https://www.denios.dk/products/248458
https://www.denios.dk/products/180224
https://www.denios.dk/products/240900
https://www.denios.dk/products/240901
https://www.denios.dk/products/207400
https://www.denios.dk/products/207401
https://www.denios.dk/products/207402
https://www.denios.dk/products/240233
https://www.denios.dk/products/233427
https://www.denios.dk/products/233428


Reolbeskyttelsessystemer

Type E 1 D 2 D 2.1

Udførelse til reolbredde fra 900 til 1300 mm til reolbredde fra 1700 til 2100 mm til reolbredde fra 2300 til 2700 mm
Udvendig mål D x H [mm] 190 x 500 190 x 500 190 x 500
Best.-nr. 233-420-JA 233-421-JA 233-422-JA
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Type Gul/sort Gul/sort, selvlysende Rød/hvid

Best.-nr. 207-403-JA 207-405-JA 207-404-JA
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 W Til opstilling indendørs
 W Bestående af to beskyttelsesvinkler, to lister (C-profil) og 4 klemmesktykker
 W Stål, kunststofbeklædt i gul, med sorte signalstriber

 W Til beskyttelse af reoler mod påkørselsskader
 W Justerbar (op til 200 mm pr. vinkel)
 W Beskyttelse af reolstolpen fra flere sider

Reolbeskyttelsessystem af stål

Beskyttelsesvinkel (parvis)
 W God synlig signalfarve
 W Lang holdbarhed
 W Nem og enkel montering vha. forberedte 
huller, skruer og dyvler følger med ved 
levering

 W Nem beskyttelse af kanter, hjørner, 
stolper etc.

 W Slagfast og formbestandig
 W Egnet til opstilling indendørs og 
udendørs

 W Højde: 900 mm, bredde af sidekanterne: 
84 mm, tykkelse: 14 mm

 W Leveres parvis

Den universelle beskyttelsesvinkel består af 
modstandsdygtig kunststof og har en kerne af metal.

Justerbar bredde (op til 200 mm pr. vinkel)

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     

 W Fastgørelse på gulvet med 12 universaldyvler (10/100) eller 
12 skrueankre (12/120) ved betongulve (som tilbehør)

 W Enkelt montage

https://www.denios.dk/products/233420
https://www.denios.dk/products/233421
https://www.denios.dk/products/233422
https://www.denios.dk/products/207403
https://www.denios.dk/products/207405
https://www.denios.dk/products/207404


Type R 3.3 R 7.3 R 10.3 R 7.6 R 10.6 R 12.7 R 12.10

Udvendig mål B x H [mm] 375 x 350 750 x 350 1000 x 350 750 x 600 1000 x 600 750 x 1200 1000 x 1200
Best.-nr. opstilling indendørs 145-165-JA 145-167-JA 145-171-JA 145-172-JA 145-173-JA 145-174-JA 145-175-JA
Best.-nr. opstilling inden/
udendørs 145-176-JA 145-177-JA 145-178-JA 145-179-JA 145-180-JA 145-181-JA 145-182-JA

Type 6.5 10 15 20 H 6.5 H 10 H 15 H 20

Udvendig mål B x H [mm] 650 x 600 1000 x 600 1500 x 600 2000 x 600 650 x 1200 1000 x 1200 1500 x 1200 2000 x 1200
Best.-nr. opstilling indendørs 207-456-JA 207-457-JA 207-458-JA 207-459-JA 207-464-JA 207-465-JA 207-466-JA 207-467-JA
Best.-nr. opstilling inden/
udendørs 207-460-JA 207-461-JA 207-462-JA 207-463-JA 207-468-JA 207-470-JA 207-471-JA 207-472-JA
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Tilbehør Universaldyvler (med skrue), 10/100, 1 stk. Skrueanker (til betongulve) 12/120, 1 stk. Skrueanker (til beton) 16/140, Extrem, 1 stk.

Best.-nr. 233-427-JA 233-428-JA 207-473-JA

Beskyttelsesbøjler

Beskyttelsesbøjler

 W Beskyttelsessystem af stål (godstykkelse 3 mm) til sikring og 
afgrænsning af områder, kørebaner eller reoler

 W Rørmateriale (Ø 76 mm) af ét stykke - ingen svejsninger
 W Fastgørelse på gulvet med 8 universaldyvler (10/100) eller 8 skrueankre 
(12/120) ved betongulve (som tilbehør)

 W Til indendørs brug: plastbelagt i gul med sorte signalstriber
 W Til indendørs og udendørs brug: galvaniseret, plastbelagt i gul, med 
sorte signalstriber

 W Med påsvejset bundplade  (160 x 140 x 10 mm) til fastgørelse på gulvet

Beskyttelsesbøjle

 W Ingen svejsninger
 W Stabil rørbøjle af kvalitetsstål til beskyttelse mod påkørsel
 W Fastgørelse på gulvet med 8 skrueankre (16/140), fås som tilbehør
 W Til indendørs brug: plastbelagt i gul med sorte signalstriber
 W Bundplader: 200 x 140 x 10 mm
 W Til indendørs og udendørs brug: galvaniseret, plastbelagt i gul, 
med sorte signalstriber

 W Mere sikkerhed til mennesker og maskiner

 W Diamenter 108 mm, vægtykkelse 3,6 mm
 W Ekstremt stødfast
 W Robust beskyttelsesbøjle til beskyttelse af vigtige systemer

https://www.denios.dk/products/145165
https://www.denios.dk/products/145167
https://www.denios.dk/products/145171
https://www.denios.dk/products/145172
https://www.denios.dk/products/145173
https://www.denios.dk/products/145174
https://www.denios.dk/products/145175
https://www.denios.dk/products/145176
https://www.denios.dk/products/145177
https://www.denios.dk/products/145178
https://www.denios.dk/products/145179
https://www.denios.dk/products/145180
https://www.denios.dk/products/145181
https://www.denios.dk/products/145182
https://www.denios.dk/products/207456
https://www.denios.dk/products/207457
https://www.denios.dk/products/207458
https://www.denios.dk/products/207459
https://www.denios.dk/products/207464
https://www.denios.dk/products/207465
https://www.denios.dk/products/207466
https://www.denios.dk/products/207467
https://www.denios.dk/products/207460
https://www.denios.dk/products/207461
https://www.denios.dk/products/207462
https://www.denios.dk/products/207463
https://www.denios.dk/products/207468
https://www.denios.dk/products/207470
https://www.denios.dk/products/207471
https://www.denios.dk/products/207472
https://www.denios.dk/products/233427
https://www.denios.dk/products/233428
https://www.denios.dk/products/207473
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Type 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

Udvendig mål B x H [mm] 375 x 390 750 x 390 1000 x 390 750 x 640 1000 x 640 750 x 1240 1000 x 1240
Best.-nr. indendørs brug 248-330-JA 248-331-JA 248-332-JA 248-333-JA 248-334-JA 248-335-JA 248-336-JA
Best.-nr. indenfor og udenfor 248-337-JA 248-338-JA 248-339-JA 248-340-JA 248-341-JA 248-342-JA 248-343-JA

Bestil også

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     

Best.-nr. 207-475-JA
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Udvendig mål B x H [mm] 750 x 350 1000 x 350 750 x 600 1000 x 600

Best.-nr. 172-870-JA 172-871-JA 172-872-JA 172-873-JA

Beskyttelsesbøjler

Beskyttelsesbøjle med 
underkørselsspærre, Ø 76 mm

 W Forhindrer farlig indfletning af truckgaflerne i områder med reoler 
eller andre områder der er værd at beskytte

 W Beskyttelsesbøjle af stål (Ø 76 mm), kunststofbeklædt i gul med sorte 
signalstriber, materialetykkelse 3 mm

 W Underkørselsbeskyttelse 4 mm, højde 150 mm ved en totalhøjde på 
350 mm, højde 400 mm ved en totalhøjde på 600 mm

 W Til indendørs brug
 W Fastgørelse på gulvet med 8 universaldyvler (10/100) eller  
8 skrueankre (12/120) ved betongulve (fås som tilbehør)

Fleksible beskyttelsesbøjler

 W 3 mm materialetykkelse, Ø 76 mm, bundplade: 160 x 140 x 10 mm
 W Maksimal hældning: 
55 mm ved 390 mm højde 
95 mm ved 640 mm højde 
190 mm ved 1240 mm højde

 W Til indendørs brug: plastbelagt i gul med sorte signalstriber
 W Til indendørs og udendørs brug: galvaniseret, plastbelagt i gul, med 
sorte signalstriber

 W Der bruges et monteringssæt (Best.-Nr.: 207475) per bøjle

Monteringssæt til  
2 fjederelementer  
(1 beskyttelsesbøjle)

 W Med integreret underkørselsbeskyttelse
 W Stabil beskyttelsesbøjle af kvalitetsstål
 W Med 4 mm tyk stålplade

 W Eftergivende fleksibel beskyttelsesbøjle (op til 10°) af 
kvalitetsstål

 W Inkl. UV-bestandig fjederelement af PU
 W Minimerer påkørsels- og reparationsskader

https://www.denios.dk/products/248330
https://www.denios.dk/products/248331
https://www.denios.dk/products/248332
https://www.denios.dk/products/248333
https://www.denios.dk/products/248334
https://www.denios.dk/products/248335
https://www.denios.dk/products/248336
https://www.denios.dk/products/248337
https://www.denios.dk/products/248338
https://www.denios.dk/products/248339
https://www.denios.dk/products/248340
https://www.denios.dk/products/248341
https://www.denios.dk/products/248342
https://www.denios.dk/products/248343
https://www.denios.dk/products/207475
https://www.denios.dk/products/172870
https://www.denios.dk/products/172871
https://www.denios.dk/products/172872
https://www.denios.dk/products/172873
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Tilbehør
Universaldyvler (med 

skrue), 10/100, 1 stk.
Skrueanker (til beton-

gulve) 12/120, 1 stk.

Best.-nr. 233-427-JA 233-428-JA

Udvendig mål B x H [mm] 400 x 86 800 x 86 1200 x 86

Best.-nr. 165-527-JA 165-528-JA 165-529-JA
Dimensioner B × D × H [mm] 638 x 638 x 86

Best.-nr. 207-453-JA

Type RE 4 RE 6 RE 12

Udvendig mål B x D x H [mm] 600 x 600 x 350 600 x 600 x 600 600 x 600 x 1200
Best.-nr. plastbelagt 165-530-JA 165-531-JA 165-532-JA
Best.-nr. galvaniseret/kunst-
stofbeklædt 165-533-JA 165-534-JA 165-535-JA

 

Beskyttelsesbøjler sikrer også kurver og hjørner.
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Beskyttelsesbøjler

 W Stopper løftevogne, rullecontainere og 
transportvogne

 W Beskytter maskiner, sikkerhedsinstallationer 
og meget mere mod påkørselsskader

 W Også som afstandsholder til afbryderskabe, 
vægmonteringer osv.

 W Kunststofbeklædt i gul med sorte 
signalstriber

 W Stabil rørkonstruktion af 3 mm kvalitetsstål
 W Diameter: 76 mm, totalhøjde: 86 mm
 W Lav konstruktion, så et område sikres og 
fortsat er tilgængeligt

 W Fastgørelse på gulvet med 4/6 
universaldyvler (10/100) eller 4/6 skrueankre 
(12/120) ved betongulve (som tilbehør)

 W Fås også i specialmål

Rammebeskyttelsesbøjle

Beskyttelseshjørne
 W Optimal beskyttelse mod påkørsel
 W Stabil rørkonstruktion af 3 mm kvalitetsstål
 W Diameter: 76 mm
 W Beskyttelseshjørnerne monteres vha. dyvler (12 pr. hjørne)  
(fås som tilbehør)

 W Kan leveres i 3 størrelser

Der bruges 12 specialdyvler pr. beskyttelseshjørne, se tilbehør.

 Aktuelle priser på www.denios.dk     

https://www.denios.dk/products/233427
https://www.denios.dk/products/233428
https://www.denios.dk/products/165527
https://www.denios.dk/products/165528
https://www.denios.dk/products/165529
https://www.denios.dk/products/207453
https://www.denios.dk/products/165530
https://www.denios.dk/products/165531
https://www.denios.dk/products/165532
https://www.denios.dk/products/165533
https://www.denios.dk/products/165534
https://www.denios.dk/products/165535


Type SB L1 SB L2 SB L3 SB V1 SB V2 SB V3

Udvendig mål B x H [mm] 1000 x 1000 1500 x 1000 2000 x 1000 1000 x 1000 1500 x 1000 2000 x 1000
Overflade lakeret lakeret lakeret galvaniseret galvaniseret galvaniseret
Best.-nr. 157-947-JA 157-949-JA 157-951-JA 157-952-JA 157-955-JA 157-956-JA
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B x H [mm] 750 x 350 1000 x 350 750 x 600 1000 x 600

Best.-nr. plastbelagt 180-225-JA 180-226-JA 180-227-JA 180-228-JA

Tilbehør
Universaldyvler (med 

skrue), 10/100, 1 stk.
Skrueanker (til beton-

gulve) 12/120, 1 stk.

Best.-nr. 233-427-JA 233-428-JA
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Beskyttelsessystemer

Beskyttelsesbøjler
 W Til sikring og afgrænsning af gangarealer og 
farlige områder

 W Rør-Ø: 42 mm
 W Pladetykkelse: 2 mm
 W Leveres med plugs til montering i betongulv 
(ankerdyvel 12 x 110 galv.)

 W Udført i galvaniseret stål eller galvaniseret 
og pulverlakeret i signalfarverne gul, RAL 
1018, og sort

 W Stabil rørkonstruktion (Ø 42,4 mm, godstykkelse 3,25 mm)
 W Pulverlakeret i signalfarve gul (RAL 1018) med sorte advarselsstriber

 W Galvaniseres før lakeringen
 W Leveres med plugs til montering i betongulv (ankerdyvel 12 x 110 galv.)

 W Til reolsystemer  W Til væg- og gulvmontering
BeskyttelsesbøjleBeskyttelseshjørne 90° Beskyttelsesbøjle

Best.-nr. 157-923-JA

Best.-nr. 157-946-JA

Best.-nr. 157-928-JA

Best.-nr. 157-944-JA

 W Dimensioner L x H (mm): 1250 x 300

 W Dimensioner L x H (mm): 1250 x 600

Best.-nr. 157-932-JA
 W Dimensioner L x H (mm): 350 x 300

 W Dimensioner L x H (mm): 750 x 300
Best.-nr. 157-941-JA

Best.-nr. 157-943-JA

 W Dimensioner L x H (mm): 350 x 300

 W Dimensioner L x H (mm): 350 x 600  W Dimensioner L x H (mm): 1000 x 300

Beskyt reoler, maskiner, brandslukkere mod beskadigelse

Påkørselsværn og områdebeskyttelse

Ingen omstændelig afmontering af faste rammebeskyttelsesbøjler
Til midlertidigt afspærring af f.eks. gangstier

Aftagelig beskyttelsesbøjle Ø 76

 W 4 mm stærk stålplade til pånagling
 W Rørbøjlen indsættes i bundpladen, skydes 
bagud og fastgøres

 W En afdækningsplade beskytter mod 
forskydning og smuds

 W Fastgørelse på gulvet med 8 universaldyvler 
(10/100) eller 8 skrueankre (12/120) ved 
betongulve (fås som tilbehør)

 W Stabil beskyttelsesbøjle af kvalitetsstål

 W Beskyttelsebøjle af stål (Ø 76 mm), 
kunststofbeklædt i gul med sorte 
signalstriber

 W Til brug indendørs

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     

https://www.denios.dk/products/157947
https://www.denios.dk/products/157949
https://www.denios.dk/products/157951
https://www.denios.dk/products/157952
https://www.denios.dk/products/157955
https://www.denios.dk/products/157956
https://www.denios.dk/products/180225
https://www.denios.dk/products/180226
https://www.denios.dk/products/180227
https://www.denios.dk/products/180228
https://www.denios.dk/products/233427
https://www.denios.dk/products/233428
https://www.denios.dk/products/157923
https://www.denios.dk/products/157946
https://www.denios.dk/products/157928
https://www.denios.dk/products/157944
https://www.denios.dk/products/157932
https://www.denios.dk/products/157941
https://www.denios.dk/products/157943
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Type S L XL XXL S L XL XXL

Højde [mm] 1200 1200 1200 1200 1600 1600 1600 1600
Diameter [mm] 90 159 194 273 90 159 194 273

Variant inkl. bundplade  
200 x 200 x 10 mm

inkl. bundplade  
250 x 250 x 15 mm

inkl. bundplade  
250 x 250 x 15 mm

kan fyldes op, inkl. 
bundplade  

350 x 350 x 15 mm
– – – kan fyldes op

Best.-nr. til pånagling 252-184-JA 145-187-JA 180-214-JA 180-216-JA – – – –
Best.-nr. til støbning – – – – 252-185-JA 145-184-JA 180-215-JA 180-217-JA

Tilbehør
1 specialdyvel 14/110 

med skruer
1 specialdyvel 14/110 

med skruer
Skrueanker (til beton) 
16/140, Extrem, 1 stk.

Skrueanker (til beton) 
16/140, Extrem, 1 stk. – – – –

Best.-nr. 145-188-JA 145-188-JA 207-473-JA 207-473-JA – – – –

Tilbehør
Universaldyvler 

(med skrue), 10/100, 
1 stk.

Skrueanker (til beton-
gulve) 12/120,  

1 stk.

Best.-nr. 233-427-JA 233-428-JA

Type A I

Højde [mm] 665 665
Diameter [mm] 159 159
Overflade galvaniseret/kunststofbeklædt plastbelagt
Best.-nr. 207-449-JA 207-448-JA

Højde [mm] 1000 1000 1000 1500 1500 1500 2000 2000

Diameter [mm] 152 152 193 152 152 193 152 152

Overflade varmgalvaniseret galvaniseret/
kunststofbeklædt varmgalvaniseret varmgalvaniseret galvaniseret/

kunststofbeklædt
galvaniseret/

kunststofbeklædt varmgalvaniseret galvaniseret/
kunststofbeklædt

Farve – rød / hvid – – rød / hvid rød / hvid – rød / hvid
Best.-nr. til pånagling 249-348-JA 249-351-JA 249-354-JA – – – – –
Best.-nr. til støbning – – – 249-346-JA 249-349-JA 249-355-JA 249-347-JA 249-350-JA

 Aktuelle priser på www.denios.dk     

Beskyttelsesstolpe af stål

Beskyttelsesbøjler Flex

 W Absorberer stød, retter sig selv op igen
 W Minimerer skader på påkøringsværnet og køretøjet
 W Materialetykkelse: 4,5 mm
 W Fastgørelse på gulvet med 4 universaldyvler (10/100) eller 4 skrueankre (12/120) ved betongulve 
(fås som tilbehør)

Fleksibel beskyttelsesstolpe af stål med en hældningsvinkel op til 25°

stolper af stål

 W Med svejset stålhætte
 W Til nedstøbning eller pånagling
 W Galvaniseret eller hvid coatet, med tre 
røde reflekterende striber

 W Stolper af stål til pånagling leveres inkl. 
bundplade 
Diameter 152 mm: 220 x 220 mm 
Diameter 193 mm: 360 x 360 mm

Beskyttelsesstolpe til høje belastninger, til sikring af indkørsler, 
bygninger m.m.
Til sikring af indkørsler, bygninger m.m.

4 stk. monteringsskruer 
16 x 50 mm, bolte

Best.-nr. 249-381-JA

 W Mere sikkerhed til mennesker og maskiner
 W Højde fra overkant gulv: 1200 mm
 W Med lakering i gul / sort
 W Til afgrænsning og sikring af færdselsårer, gennemkørsler 
osv., eller som påkørselsbeskyttelse for maskiner, reoler, eller 
bygningshjørner

 W Beregnet til opstilling udendørs eller indendørs

https://www.denios.dk/products/252184
https://www.denios.dk/products/145187
https://www.denios.dk/products/180214
https://www.denios.dk/products/180216
https://www.denios.dk/products/252185
https://www.denios.dk/products/145184
https://www.denios.dk/products/180215
https://www.denios.dk/products/180217
https://www.denios.dk/products/145188
https://www.denios.dk/products/145188
https://www.denios.dk/products/207473
https://www.denios.dk/products/207473
https://www.denios.dk/products/233427
https://www.denios.dk/products/233428
https://www.denios.dk/products/207449
https://www.denios.dk/products/207448
https://www.denios.dk/products/249348
https://www.denios.dk/products/249351
https://www.denios.dk/products/249354
https://www.denios.dk/products/249346
https://www.denios.dk/products/249349
https://www.denios.dk/products/249355
https://www.denios.dk/products/249347
https://www.denios.dk/products/249350
https://www.denios.dk/products/249381


Mål B x H (mm) 360 x 500 500 x 500 360 x 500 500 x 500 360 x 500 360 x 800 500 x 800 360 x 800 500 x 800 360 x 800

Diameter [mm] 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Overflade varmgalvaniseret varmgalvaniseret varmgalvaniseret varmgalvaniseret varmgalvaniseret varmgalvaniseret varmgalvaniseret varmgalvaniseret varmgalvaniseret varmgalvaniseret
Farve blå blå grøn grøn rød blå blå grøn grøn rød
Variant til pånagling til pånagling til pånagling til pånagling til pånagling til støbning til støbning til støbning til støbning til støbning
Best.-nr. 280-387-JA 280-388-JA 280-389-JA 280-390-JA 280-391-JA 280-393-JA 280-394-JA 280-395-JA 280-396-JA 280-397-JA

593

6

Ti
lb

eh
ør

 ti
l l

ag
er

Tilbehør Universaldyvler (med skrue), 10/100, 1 stk. Skrueanker (til betongulve) 12/120, 1 stk.

Best.-nr. 233-427-JA 233-428-JA

Højde [mm] 800 800 800 800 800 1200 1200 1200 1200 1200

Diameter [mm] 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108
Overflade varmgalvaniseret varmgalvaniseret varmgalvaniseret varmgalvaniseret varmgalvaniseret varmgalvaniseret varmgalvaniseret varmgalvaniseret varmgalvaniseret varmgalvaniseret
Farve – hvid blå grøn rød – hvid blå grøn rød
Variant til pånagling til pånagling til pånagling til pånagling til pånagling til støbning til støbning til støbning til støbning til støbning
Best.-nr. 280-367-JA 280-368-JA 280-369-JA 280-370-JA 280-371-JA 280-372-JA 280-373-JA 280-374-JA 280-375-JA 280-376-JA

Påkørselsværn til ladestandere 
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Ejeren skal sørge for sikker drift af ladestandere ved f.eks. at kontrollere og vedligeholde dem regelmæssigt iht. loven. 

Parkeringsstop eller påkørselsværn af stål, til iøjefaldende beskyttelse af ladestandere

Sikkerhed og udseende i perfekt harmoni

Parkeringsstop fås også galvaniseret og hvid coatet. Denne kombination finder du i 
vores webshop.

Røde reflekterende striber (fås også 
i andre farver), til nedstøbning

Uden reflekterende striber, til at 
skrue fast

Ladestandere til elektriske køretøjer kommer til at være en vigtig 
faktor i den moderne trafik i fremtiden. For at beskytte dem mod 
skader ved påkørsel i en hektisk hverdag og fremhæve dem optisk, 
er de attraktive parkeringsstop og påkørselsværn en ideel løsning

 W Beskyt din infrastruktur og følsomme elektroniske komponenter
 W Optisk tiltalende og effektiv beskyttelse af ladestandere

Bøjlerne kan fås med en bredde 
på 360 eller 500 mm. Er bøjlen 
800 mm høj, er højden over gulvet 
ca. 500 mm.

https://www.denios.dk/products/280387
https://www.denios.dk/products/280388
https://www.denios.dk/products/280389
https://www.denios.dk/products/280390
https://www.denios.dk/products/280391
https://www.denios.dk/products/280393
https://www.denios.dk/products/280394
https://www.denios.dk/products/280395
https://www.denios.dk/products/280396
https://www.denios.dk/products/280397
https://www.denios.dk/products/233427
https://www.denios.dk/products/233428
https://www.denios.dk/products/280367
https://www.denios.dk/products/280368
https://www.denios.dk/products/280369
https://www.denios.dk/products/280370
https://www.denios.dk/products/280371
https://www.denios.dk/products/280372
https://www.denios.dk/products/280373
https://www.denios.dk/products/280374
https://www.denios.dk/products/280375
https://www.denios.dk/products/280376


Type R 30 R 50 BOGEN 135

Variant magnetisk
Best.-nr. 1000 194-896-JA 194-897-JA 194-888-JA

Type C CC D

Variant selvklæbende
Best.-nr. 1000 mm 173-027-JA 173-026-JA 173-028-JA
Best.-nr. 5000 mm 173-040-JA 173-039-JA 173-041-JA

Type C CC D

Variant magnetisk
Best.-nr. 1000 mm 194-890-JA 194-889-JA 194-891-JA

Type R 30 R 50 BOGEN 135

Variant selvklæbende
Best.-nr. 1000 mm 173-037-JA 173-038-JA 129-668-JA
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Områdebeskyttelse

Beskyttelseselementer

Fuldskums-elementer til beskyttelse af store områder

Længde: 1000 mm: 1 stk. / pakke 
Længde: 5000 mm: 1 rulle / pakke

 W Til stærk frekventerede lager- og 
produktionsområder

 W UV bestandig, slidfast signalfarve (gul/sort)
 W Af meget fleksibelt og langtidsholdbart 
polyeruthan-skum

 W Kan bruges på maskiner, køretøjer, 
gennemgange både ude og inde

 W Temperaturbestandig fra -40° C op til 90° C
 W Montage også muligt på vinkler og kanter
 W Brandklasse UL 94
 W  Selvklæbende fuldskumselementer til 
beskyttelse af store områder

Områdebeskyttelse

valgfrit som magnetisk udførelse (selvklæbende, længde 1000 mm)

 W Beskyttelseselementerne signalerer farezoner og forhindrer støduheld
 W Let at tilskære med en kniv
 W Stærkt klæbende ≥ 9N/25 mm

Anvendelseseksempel

Områdebeskyttelse i produktionen.

Forskellige former til ethvert behov.

https://www.denios.dk/products/194896
https://www.denios.dk/products/194897
https://www.denios.dk/products/194888
https://www.denios.dk/products/173027
https://www.denios.dk/products/173026
https://www.denios.dk/products/173028
https://www.denios.dk/products/173040
https://www.denios.dk/products/173039
https://www.denios.dk/products/173041
https://www.denios.dk/products/194890
https://www.denios.dk/products/194889
https://www.denios.dk/products/194891
https://www.denios.dk/products/173037
https://www.denios.dk/products/173038
https://www.denios.dk/products/129668


Type B BB G TRAPEZ 40.80

Variant til fastgøring
Best.-nr. 1000 mm 173-031-JA 173-030-JA 173-032-JA 129-666-JA
Best.-nr. 5000 mm 173-044-JA 173-043-JA 173-045-JA –

Type A AA E H

Variant selvklæbende
Best.-nr. 1000 mm 173-034-JA 173-033-JA 173-035-JA 173-036-JA
Best.-nr. 5000 mm 173-047-JA 173-046-JA 173-048-JA 173-049-JA

Type A AA E H

Variant magnetisk
Best.-nr. 1000 mm 194-893-JA 194-892-JA 194-894-JA 194-895-JA
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Profil- og kantbeskyttelse

Til nem montage på profiler og kanter

Profil- og kantbeskyttere

valgfrit som magnetisk udførelse (selvklæbende, længde 1000 mm)

Nem og hurtig montage.Sikre arbejdsbetingelser vha. profilbeskyttelse.

Dimensionerne i parentes gælder til længden (L) 5000 mm.

https://www.denios.dk/products/173031
https://www.denios.dk/products/173030
https://www.denios.dk/products/173032
https://www.denios.dk/products/129666
https://www.denios.dk/products/173044
https://www.denios.dk/products/173043
https://www.denios.dk/products/173045
https://www.denios.dk/products/173034
https://www.denios.dk/products/173033
https://www.denios.dk/products/173035
https://www.denios.dk/products/173036
https://www.denios.dk/products/173047
https://www.denios.dk/products/173046
https://www.denios.dk/products/173048
https://www.denios.dk/products/173049
https://www.denios.dk/products/194893
https://www.denios.dk/products/194892
https://www.denios.dk/products/194894
https://www.denios.dk/products/194895


Farve bånd gul / sort gul rød / hvid rød

Farve stolpe gul gul rød rød
Best.-nr. 157-645-JA 157-646-JA 157-647-JA 157-648-JA

Afspærring

Best.-nr. 157-639-JA

Best.-nr. 157-643-JA

Best.-nr. 157-647-JA

Best.-nr. 157-873-JA
Farve gul / sort rød / hvid sort / rød / sort sort / sølv / sort

Best.-nr. 157-639-JA 157-640-JA 157-641-JA 157-642-JA

Farve bånd rød / hvid gul / sort

Farve stolpe rød / hvid gul / sort
Best.-nr. 240-911-JA 240-910-JA
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Vægkassette WK 230 Remforbinder Holder til 
vægmontage

WK 230 med gul/sort bånd 

Afspærringssystem K 400

Forbinder 2 remme og giver 
en samlet længde på 6 m W Vægkassette til nem vægmontering, inkl. 

monteringsmateriale
 W Udstyret med 3 m bånd

 W Til indendørs- og udendørsområder
 W Stolpe af aluminium med integreret, selvoprullende 
bånd (maks. 3000 mm lang)

 W Hver stolpe kan frit placeres og har 3 remoptagelser
 W Den robuste kunststoffod kan fyldes med sand, men 
der er også mulighed for pånagling

 W Samlet vægt: 3 kg (ikke påfyldt), 13 kg (påfyldt)
 W Højde: 985 mm
 W Fod Ø: 330 mm
 W Stolpernes farver: rød eller gul

Afspærringssystem Basic
 W Stabilt afspærringssystem af kunststof
 W Fod af kunststof, kan fyldes op med sand, grus e.l.
 W Hurtig montering og demontering
 W Pladsbesparende opbevaring: overdel og fod kan 
nemt skilles ad

 W Selvoprullende bånd
 W Til indendørs og udendørs brug
 W Dimensioner: højde 950 mm, båndlængde 3 m, 
båndbredde 50 mm, diameter fod 360 mm

 W Vægt kun ca. 1,8 kg (ca. 9 kg, når den er fyldt op)

 W Ideel til installering af afspærringer uden stolper

 Aktuelle priser på www.denios.dk     

Til fastgørelse af båndet fra 
vægkassette eller stolpe

Best.-nr. 240-911-JA

https://www.denios.dk/products/157645
https://www.denios.dk/products/157646
https://www.denios.dk/products/157647
https://www.denios.dk/products/157648
https://www.denios.dk/products/157639
https://www.denios.dk/products/157643
https://www.denios.dk/products/157647
https://www.denios.dk/products/157873
https://www.denios.dk/products/157639
https://www.denios.dk/products/157640
https://www.denios.dk/products/157641
https://www.denios.dk/products/157642
https://www.denios.dk/products/240911
https://www.denios.dk/products/240910
https://www.denios.dk/products/240911


Afspærring

Type 2.6 2.6

Farve bånd gul / sort rød / hvid
Farve stolpe gul rød
Best.-nr. 241-383-JA 241-384-JA

Type 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9

Farve bånd gul / sort rød / hvid gul / sort sort rød blå sort / rød sort / rød
Farve stolpe gul sort sort sort sort sort sort rød
Best.-nr. 241-386-JA 241-387-JA 241-389-JA 241-390-JA 241-391-JA 241-394-JA 241-396-JA 241-963-JA
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Type 8.5 8.5

Farve bånd gul / sort rød / hvid
Farve stolpe sort sort
Best.-nr. 241-380-JA 241-382-JA

9 m
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 W Hver stolpe kan frit placeres og har  
3 remoptagelser

 W Af høj kvalitet, holdbar oprulningsmekanisme
 W Kan bruges både indenfor og udenfor
 W Stolper og gjord fås i forskellige farver
 W Gjordbredde 50 eller 100 mm, gjordlængde op 
til 9 m

 W Høj stabilitet

Gjordsystem Traffico

 W Gjordbredde: 100 mm
 W Gjordlængde: 3,80
 W Højde 1000 mm, diameter fod 350 mm
 W Fod af støbejern, belagt med sort kunststof
 W Plaststolpe

 W Vægholder til gjordbredde 50 mm, 
Best.-nr. 241-397-JA

 W Vægholder til gjordbredde 100 mm, 
Best.-nr. 241-398-JA

 W DIN A4 skilttavle, til gjordsystem 8.5, 
Best.-nr. 241-400-JA

 W DIN A4 skilttavle, til gjordsystem 
2.6 og 2.9, Best.-nr. 241-399-JA

 W Gjordbredde: 100 mm
 W Gjordlængde 3,80 m
 W Højde 1000 mm, diameter fod 410 mm, 
stolpe og bundplade kan skilles af

 W Fod af 100% genbrugsmateriale
 W Plaststolpe

 W Gjordbredde: 50 mm
 W Gjordlængde 9 m
 W Stolpe og fod i sort metal
 W Højde 1000 mm, diameter fod 350 mm

 W Dekorativt system til afspærring
 W Til markering og afspærring af områder

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     

Ideel til afspærring af større arealer

Farver der kan leveres til typen 2.9

https://www.denios.dk/products/241383
https://www.denios.dk/products/241384
https://www.denios.dk/products/241386
https://www.denios.dk/products/241387
https://www.denios.dk/products/241389
https://www.denios.dk/products/241390
https://www.denios.dk/products/241391
https://www.denios.dk/products/241394
https://www.denios.dk/products/241396
https://www.denios.dk/products/241963
https://www.denios.dk/products/241380
https://www.denios.dk/products/241382
https://www.denios.dk/products/241397
https://www.denios.dk/products/241398
https://www.denios.dk/products/241400
https://www.denios.dk/products/241399


Best.-nr. 280-697-JA
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Bestil også

 

Best.-nr. 236-891-JA
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Udførelse cylinderlås trekantsnøgle

Best.-nr. rød / hvid 236-883-JA 236-884-JA
Udvendig mål B x D x H [mm] 70 x 70 x 1000 70 x 70 x 1000

 W Stolpe af 
genbrugsplast, 140 
x 140 mm, med 2 
fræsninger, 15 mm 
bred og 2 reflekterende 
striber, rød øverst, hvid 
nederst

 W Inkl. anker til 
nedstøbning

 W Til at begrænse eller 
afspærre grønne 
områder, stier eller 
andre områder

Afspærring

Afspærringsstolper

Udførelse til nedstøbning til nedstøbning til nedstøbning til pånagling til pånagling til pånagling

Variant uden kæderinge 1 kædering 2 kæderinge uden kæderinge 1 kædering 2 kæderinge
Overflade galvaniseret/lakeret galvaniseret/lakeret galvaniseret/lakeret galvaniseret/lakeret galvaniseret/lakeret galvaniseret/lakeret
Best.-nr. Diameter [mm]: 60 236-885-JA 236-886-JA 236-887-JA 236-888-JA 236-889-JA 236-890-JA
Best.-nr. Diameter [mm]: 76 248-369-JA 248-370-JA 248-371-JA 248-372-JA 248-373-JA 248-374-JA

Til sikring af byggepladsområder, for at holde gennemkørsler fri eller til reservering af parkeringspladser eller lagerområder

Til nedstøbning Med påsvejset bundplade til 
pånagling

Afspærringsstolpe (rød-hvid) af stål til markering af vejbaner, gangstiger, 
parkeringspladser m.m.

afspærringsstolper til pånagling 
fastgøres vha. bundplade  
(160 x 140 x 10 mm) Højde 1000 mm

Afspærringsstolper til nedstøbning 
er i alt 1330 mm høje, deraf er  
330 mm forsænket

Trekantsnøgle 

 Aktuelle priser på www.denios.dk     

Stolpe af genbrugsplast, 
firkantet,  
140 x 140 mm
Stolpe af genbrugs-
plast til at grave eller 
støbe ned

Afspærringsstolper
 W Galvaniseret og lakeret
 W Med bundplade til pånagling
 W Nedklappelig afspærringsstolpe af stål

 W For at holde gennemkørsler fri eller til 
reservering af parkeringspladser eller 
lagerområder

 W Med trekant- eller cylinderlås

https://www.denios.dk/products/280697
https://www.denios.dk/products/236891
https://www.denios.dk/products/236883
https://www.denios.dk/products/236884
https://www.denios.dk/products/236885
https://www.denios.dk/products/236886
https://www.denios.dk/products/236887
https://www.denios.dk/products/236888
https://www.denios.dk/products/236889
https://www.denios.dk/products/236890
https://www.denios.dk/products/248369
https://www.denios.dk/products/248370
https://www.denios.dk/products/248371
https://www.denios.dk/products/248372
https://www.denios.dk/products/248373
https://www.denios.dk/products/248374


Variant
med kunststofhætte og  

4 integrerede kæderinge

Højde [mm] 870
Best.-nr. rød / hvid 236-875-JA
Best.-nr. gul / sort 236-877-JA

Diameter kædeled 
[mm]

6 8 6 6

Længde ruller [mm] 10000 25000 15000 30000
Materiale Kunststof Kunststof Stål Stål

Overflade – – galvaniseret/
kunststofbeklædt varmgalvaniseret

Best.-nr. gul / sort 236-899-JA – – –
Best.-nr. rød / hvid 236-900-JA 236-901-JA 236-902-JA –
Best.-nr. sølv – – – 236-904-JA
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Farve rød gul

Variant 2 kæderinge 2 kæderinge
Best.-nr. 145-527-JA 145-523-JA

 

Påkøringsværn og yderligere 
beskyttelsesudstyr

se side
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VORES TIP
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Afspærring

Findes i forskellige farvekombinationer, enten af kunststof eller 
varmegalvaniseret stål

Afspærringskæder

Kædestander, 2 delt, 
med skrueforbindelse

Kædestander med fod

 W Galvaniseret og pulverlakeret, med 2 kæderinge
 W Kædestander med buet bundplade, til brug indendørs og udendørs
 W Ø bundplade (mm): 300 / totalhøjde (mm): 1000
 W Vægt (kg): 7
 W Ø-rør (mm): 60

 W Mobil, stabil kunststofkonstruktion til brug på forskellige steder
 W Foden kan desuden fyldes med vand eller sand
 W Med kunststofhætte og 4 integrerede kæderinge
 W Mål rør H x Ø (mm): 870 x 40
 W Dimensioner fod Ø (mm): 300

 W Stabil stålkonstruktion, egnet til brug på forskellige steder
 W 2-delt kædestander, rør og bundplade kombineres gennem en 
skrueforbindelse

 W Til opstilling indendørs og undertiden udendørs
 W God synlighed

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     

https://www.denios.dk/products/236875
https://www.denios.dk/products/236877
https://www.denios.dk/products/236899
https://www.denios.dk/products/236900
https://www.denios.dk/products/236901
https://www.denios.dk/products/236902
https://www.denios.dk/products/236904
https://www.denios.dk/products/145527
https://www.denios.dk/products/145523
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til afspærring af byggepladser, veje eller områder ideel til arrangementer, til adskillelse 
og dirigering af personer

Afspærringsgitter af kunststof

 W Af UV-bestandig PE af høj kvalitet
 W I orange advarselsfarve med reflekterende striber i rød-hvid, meget synlig både dag og nat
 W For at undgå snubleulykker er fødderne forkortet på den ene side
 W Let transport vha. lav vægt
 W Fødderne kan drejes til siden
 W Endeløs montage vha. kroger og ringøjne

 

 

 W Til sikring af f.eks åbne brønde

Skakt-afspærring

 W Til sikring af f.eks. åbne brønde og faresteder
 W Fastgøringsmulighed for skilte osv. på alle sider
 W Flere skaktafspærringer kan kombineres således, så der f.eks. opstår én beskyttet flade 
på ca 4 m² ud af 2 afspærringer

 W Stabil stålkonstruktion med røde refleksstriber
 W Dimensioner L x D x H: 1000 x 1000 x 900 mm
 W Vægt: 14 kg

 

 

 W Til hurtig sikring af potentielle faresteder

Skydespærring

 W Hurtig og effektiv afspærring af faresteder
 W Ideel til f.eks. byggepladsområder, vejbaner eller parkeringsområder
 W Trinløs udtrækkelig til 3,6 m
 W Af stål, med røde refleksstriber
 W Komplet med 2 fødder
 W Højde: 1000 mm
 W Samlet vægt: 14 kg

 

 

Trinløs udtrækkelig skydeafspærring Herved tjener halvskålene på transporthuset 
samtidig som fødder. 

Skydeafspærring med hus

 W Trinløs udtrækkelig skydeafspærring til hurtig sikring af potentielle faresteder
 W Halvskålene på transporthuset tjener samtidig som fødder
 W For yderligere at sikre stabiliteten, kan kabinethalvskålene fyldes med vand eller sand
 W Stabil konstruktion af UV-holdbar polyethylen
 W Maks. bredde: 2300 mm
 W Højde: 1060 mm
 W Vægt: 7 kg

Anvendelseseksempel

Afspærring

 Aktuelle priser på www.denios.dk     

Best.-nr. 240-915-JA

Best.-nr. 116-538-JA

Best.-nr. 123-588-JA

Best.-nr. 145-513-JA

https://www.denios.dk/products/240915
https://www.denios.dk/products/116538
https://www.denios.dk/products/123588
https://www.denios.dk/products/145513


Variant 1 sølvfarvet ring
2 sølvfarvede 

ringe
2 sølvfarvede 

ringe

Højde [mm] 300 500 750
Egenskab med reflekser med reflekser med reflekser
Best.-nr. 116-543-JA 116-544-JA 116-545-JA

Variant 1 hvid ring 2 hvide ringe 2 hvide ringe

Højde [mm] 300 500 750
Egenskab uden reflekser uden reflekser uden reflekser
Best.-nr. 116-540-JA 116-541-JA 116-542-JA
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Højde [mm] 460 760 1000

Variant 2 hvide ringe 3 hvide ringe 4 hvide ringe
Best.-nr. 240-902-JA 240-903-JA 240-904-JA

Højde [mm] 460 760 1000

Variant 2 hvide ringe 2 hvide ringe 2 hvide ringe
Best.-nr. 236-892-JA 236-894-JA 236-895-JA

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     

Best.-nr. 236-882-JA

Best.-nr. 236-879-JA

Afspærring

Vippebar afspærringskegle

Nedklappelig afspærringsbøjle
 W Afspærringsbøjle til at spærre parkeringspladser, veje eller indkørsler af for uvedkommende
 W Stabil konstruktion af galvaniseret stål
 W Lav overkørselseshøjde på kun 68 mm
 W Aflåselig med cylinderlås (inkl. 2 nøgler)
 W Standrør 70 x 50 mm
 W Dimensioner: B × H (mm): 780 x 570, oprettet

Spærrebøjler til nedstøbning

Spærrebøjler til pånagling

 W Afspærringskegler til brug i parkeringshuse, 
parkeringsrum eller til opdeling af kørebaner

 W Meget synlig både dag og nat
 W Til opstilling indendørs og udendørs
 W Høj slidstyrke
 W Rød stolpe med integreret fod til pånagling
 W Materialeblanding af termoplastisk polyurethan
 W Dimensioner: fod Ø 200 mm, cylinder Ø 80 mm

 W Til opstilling indendørs og udendørs
 W En bajonetlås forbinder cylinderen med den robuste gummifod
 W Hverken køretøjet eller cylinderen bliver beskadiget ved overkørsel
 W Komplet reflekterende afspærringskegler af PE
 W Dimensioner: fod Ø 270 mm, cylinder Ø 100 mm

Comeback afspærringskegle Trafikkegle

 W Fremstillet af PVC
 W Meget robust
 W Opstilling i interne, ikke-offentlige 
områder

 W Findes i en fluorescerende 
udgave (hvide 
striber) eller med 
reflekterende striber 
(sølvfarvede)

 W 360° bøjelig, selvoprettende
 W Signalrød med reflekterende striber

 W Afspærringskegler til brug i parkeringshuse, parkeringsrum eller til opdeling af kørebaner
 W Meget synlig både dag og nat

 W Til nem og samtidig påfaldende afspærring 
af faresteder

https://www.denios.dk/products/116543
https://www.denios.dk/products/116544
https://www.denios.dk/products/116545
https://www.denios.dk/products/116540
https://www.denios.dk/products/116541
https://www.denios.dk/products/116542
https://www.denios.dk/products/240902
https://www.denios.dk/products/240903
https://www.denios.dk/products/240904
https://www.denios.dk/products/236892
https://www.denios.dk/products/236894
https://www.denios.dk/products/236895
https://www.denios.dk/products/236882
https://www.denios.dk/products/236879


602

6

www.denios.dk/shop

Type 10

Udvendig mål B x D x H [mm] 10000 x 100 x 30
Best.-nr. 248-354-JA

Type G3 S3

Farve gul sort
Udvendig mål B x D x H [mm] 1200 x 210 x 65 1200 x 210 x 65
Best.-nr. 248-344-JA 248-345-JA

Type 100 150

Udvendig mål B x D x H [mm] 600 x 300 x 100 600 x 360 x 150
Best.-nr. 248-346-JA 248-347-JA

Type 12 12 WL 12 WR EZ EN

Udvendig mål 
B x D x H [mm] 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

Variant Kabelbro med 3 kabelkanaler, type 12 Venstre vinkelstykke Højre vinkelstykke Endestykke tap Endestykke not
Best.-nr. 248-348-JA 248-349-JA 248-350-JA 248-351-JA 248-352-JA

INNOVATION

Best.-nr. 248-345-JA
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Type 8

Udvendig mål B x D x H [mm] 900 x 590 x 50
Best.-nr. 248-353-JA

Kabelbroer

Kabelbro, B 885 mm, med 3 kabelkanaler, op til 12 tons akselbelastning

 W Tåler høj belastning vha. speciel hård gummiblanding (genbrugt gummi)
 W God synlighed vha. den gule farve
 W 3 kabelkanaler (B x H): 2 kanaler 68 x 50 mm, 1 kanal 55 x 50 mm
 W Overkørselshøjde 75 mm
 W Kan fikseres permanent vha. dyvler
 W Kan uden problemer passeres af køretøjer og beskytter kabler, slanger m.m.
 W Endeløs montage, kombineret bredde 885 mm

Til lastbil- og gaffeltrucktrafik

 W Anbefalet hastighedsbegrænsning 5 km/t

 Aktuelle priser på www.denios.dk     

Lille kabelbro, med 3 kabelkanaler

 W 3 kabelkanaler, 2 x 20 mm og 
1 x 45 mm

 W Genbrugt gummi, skridsikre 
over- og underflader

 W Velegnet til lastbiler og 
gaffeltrucks. Også egnet til 
lejlighedsvis tung godstrafik

 W Anbefalet 
hastighedsbegrænsning: 5 til 
10 km/t

Kabelbro med 5 kabelkanaler, 
op til 8 t akselbelastning

 W Af speciel vulkaniseret gummiblanding (genbrugt gummi)
 W Mulighed for endeløs montage, kombineret bredde: 900 mm
 W 5 kabelkanaler (B x H): 36 x 34 mm
 W Inkl. beskyttelseslåg og håndtag
 W Egnet til biler og lastbiler, ikke 
egnet til sværlasttrafik

 W Anbefalet 
hastighedsbegrænsning: 5 til 
10 km/t

Kantstensrampe, sort, 
gul reflekterende

 W Optimal sikkerhed vha. 
gule reflekterende striber 
og profileret skridsikker 
overflade. Regnvand 
afledes vha. udsparinger på 
undersiden.

Kabelbro til oprulning, 10 m,  
1 kabel-/slangekanal Ø 20 mm

 W Anbefalet hastighedsbegrænsning: 5 til 20 km/t
 W Overkørselshøjde kun 30 mm, rullelængde:  
10.000 mm, dybde 100 mm

 W Fleksibel gummiblanding med profileret 
overflade

 W Kan uden problemer passeres af køretøjer 
og beskytter kabler, slanger m.m.

 W Belastning op til 40 t

Kan uden problemer passeres af køretøjer og beskytter kabler, 
slanger m.m.

 W Pladsbesparende, kan tilskæres individuelt
 W Holder stand mod lastbil- og gaffeltrucktrafik

 W Kantstensrampe af hård gummi
 W Barrierefri tilgang til f.eks. fortove

Kan uden problemer passeres af køretøjer og beskytter kabler, 
slanger m.m.

https://www.denios.dk/products/248354
https://www.denios.dk/products/248344
https://www.denios.dk/products/248345
https://www.denios.dk/products/248346
https://www.denios.dk/products/248347
https://www.denios.dk/products/248348
https://www.denios.dk/products/248349
https://www.denios.dk/products/248350
https://www.denios.dk/products/248351
https://www.denios.dk/products/248352
https://www.denios.dk/products/248345
https://www.denios.dk/products/248353


Produktbeskrivelse Til 10 km / h Til 10 km / h Til 20km / h Til 20km / h

Type mellemstykke endestykke mellemstykke endestykke
Udvendig mål 
B x D x H [mm] 500 x 470 x 75 230 x 470 x 75 500 x 420 x 50 215 x 420 x 50

Vægt [kg] 15 5 8 3
Best.-nr. gul 165-397-JA 165-400-JA 165-402-JA 165-404-JA
Best.-nr. sort 165-398-JA 165-401-JA 165-403-JA 165-405-JA

500 mm

(420 m
m

)

470 m
m

(215 mm)

230 mm

Til slanger / rør op til Diameter 120 mm Diameter 75 mm

Udvendig mål B x D x H [mm] 290 x 1010 x 135 300 x 855 x 85
Vægt [kg] 22 12
Best.-nr. 165-395-JA 236-878-JA
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Best.-nr. 165-406-JA
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500 mm

Slangebump

 W Stabil udførelse af special-gummi, slidstærk 
og modstandsdygtig

 W Forbindelseselementer på siderne muliggør 
kombination af flere slangebump på et 
større område

10 monteringsbolte,  
der skal bruges 4 bolte pr. mellemled  
og 2 bolte pr. endestykke

Vejbumpene kan leveres i 2 dele. Således 
bestemmer du hastighedsbegrænsningen 
(se tabel).

 W Stabil konstruktion af speciel kunststof- / 
gummiblanding

 W Afrundede elementer på siderne beskytter 
fodgængere og cyklister

 W 10 monteringsbolte fås som tilbehør

Trafiksikkerhed

Vejbump

 W Mere sikkerhed på virksomhedens område
 W Der kan foregå kørsel med bil, lastbil eller 
gaffeltruck

 W Sikker kørsel over slanger og kabler
 W Beskyttelse mod beskadigelse af ledninger 
og slanger

 W Anbefalet hastighedsbegrænsning 5 km/t

Vejbump, gul-sort, fås i 2 forskellige 
størrelser.

Dimensioner til konstruktionshøjde 75 mm, 
tal i parentes til konstruktionshøjde 50 mm.

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     

https://www.denios.dk/products/165397
https://www.denios.dk/products/165400
https://www.denios.dk/products/165402
https://www.denios.dk/products/165404
https://www.denios.dk/products/165398
https://www.denios.dk/products/165401
https://www.denios.dk/products/165403
https://www.denios.dk/products/165405
https://www.denios.dk/products/165395
https://www.denios.dk/products/236878
https://www.denios.dk/products/165406


Type 400 500 600 800

Diameter udvendig [mm] 400 500 600 800
Overvågningsafstand [m] 3 5 7 11
Best.-nr. 207-508-JA 207-509-JA 207-510-JA 207-512-JA

Type S4 S6 S8

Udvendig mål B x H [mm] 600 x 400 800 x 600 1000 x 800
Overvågningsafstand maks. [m] 6 12 18
Best.-nr. 271-599-JA 271-600-JA 271-601-JA
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 Aktuelle priser på www.denios.dk     

Type G 1 G 2 G 3

Spejlform kantet kantet kantet
Udvendig mål B x H [mm] 600 x 400 800 x 600 1000 x 800
Overvågningsafstand [m] 5 10 15
Best.-nr. 165-536-JA 165-537-JA 165-538-JA

Type 300 450 600

Diameter udvendig [mm] 300 450 600
Overvågningsafstand [m] 3 5 7
Best.-nr. 207-516-JA 207-517-JA 240-908-JA
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Trafikspejle

Rundspejl med magnetholder

Detektiv overvågningsspejl

Industrispejl

Best.-nr. 165-541-JA

 W Slagfast og let

 W Rundspejl af akrylglas med stærk magnetfod
 W Til fastgørelse på jævne ståloverflader
 W Optisk fremragende billedgengivelse

 W Vidvinkel til overvågning af større arealer
 W Holder (200 mm) til individuel indstillelig 
synsvinkel

 W Stor vidvinkel-virkning: anbefales ved kort 
observatørafstand og mellemstor til stor 
overvågningsområde

 W 6 spejlstørrelser (300 til 800 mm)
 W Til indendørs brug

 W Ideel til områder med mange personer
 W Vægafstand standardudførelse: ca. 250 mm, 
ved forlænget vægarm ca. 550 mm

 W Inkl. holder, monteres på jævn overflade

Vægmontage

 W Til overvågning og kontrol på faresteder
 W Ideel til produktionsanlæg og lagerhaller
 W Af stødsikkert akrylglas med meget god 
billedgengivelse

 W Kunststoframme med sort-gule 
advarselsstriber

 W Monteringsklar (holder integreret i rammen)
 W Til brug indendørs eller udendørs i beskyttede 
områder

 W Spejlet kan monteres på tvær- eller 
højt format

 W Dimensioner  
(B x D x H mm):  
76 x 270 x 190

 W Brilliant spejlbillede
 W Til overvågning af produktionsprocesser, 
trafiksikring og trafikregulering

 W Slag- og stødfast vha. SEKURIT-
sikkerhedsglas. Glasset kan udskiftes, hvis 
der er sket brud (smuldring).

 W Vejr- og UV-bestandig 
 W Holderen gør det muligt at fastgøre spejlet 
i enhver position. Spændebåndet har en 
diameter på 76 mm 

Spejlkabinet af ABS-kunststof. Kan både bruges 
indendørs og udendørs.

Detektiv overvågningsspejle kan vha. den medfølgende holder fastgøres på næsten enhver overflade (væg, holder). Spejlene indstilles til det ønskede 
overvågningspunkt.

Overvågningsspejl

Best.-nr. 207-515-JAfås også med forlænget vægarm, ca. 550 mm

https://www.denios.dk/products/207508
https://www.denios.dk/products/207509
https://www.denios.dk/products/207510
https://www.denios.dk/products/207512
https://www.denios.dk/products/271599
https://www.denios.dk/products/271600
https://www.denios.dk/products/271601
https://www.denios.dk/products/165536
https://www.denios.dk/products/165537
https://www.denios.dk/products/165538
https://www.denios.dk/products/207516
https://www.denios.dk/products/207517
https://www.denios.dk/products/240908
https://www.denios.dk/products/165541
https://www.denios.dk/products/207515


Bestil også

Type SR 400 SR 600 SR 800

Diameter udvendig [mm] 400 600 800
Overvågningsafstand [m] 3 7 11
Best.-nr. 129-673-JA 129-675-JA 129-677-JA

Type PS 180-6 PS 180-9 PS 360-6 PS 360-9 PS 360-13

Variant vægmontering vægmontering installering i loftet installering i loftet installering i loftet
Egenskab spejl 3-vejs spejl, 180° 3-vejs spejl, 180° 4-vejs spejl, 360° 4-vejs spejl, 360° 4-vejs spejl, 360°
Udvendig mål B x D x H [mm] 600 x 240 x 320 900 x 250 x 450 – – –
Diameter udvendig [mm] – – 600 900 1250
Overvågningsafstand min. [m] 5 7 3 5 8
Best.-nr. 129-685-JA 129-688-JA 129-689-JA 129-690-JA 129-692-JA

Type SE 600 SE 800

Udvendig mål B x H [mm] 600 x 400 800 x 600
Overvågningsafstand min. [m] 5 8
Best.-nr. 129-678-JA 129-680-JA
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Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     

Type VS 1 VS 2 VS 3

Udvendig mål B x H [mm] 600 x 400 800 x 600 1000 x 800
Overvågningsafstand min. [m] 5 10 15
Best.-nr. 129-681-JA 129-682-JA 129-683-JA
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Trafikspejle

Panoramaspejl

Trafikspejl

Detektiv overvågningsspejl

 W Kædesæt for type PS 360, til ophængning 
af spejlet op til 4 meter

Best.-nr. 129-684-JA

 W Ideelt til sikring af interne færdselsårer
 W Sikkerhedsspejl af akrylglas

 W Til indendørs og udendørs brug
 W Udstyret med buet spejloverflade
 W Vejr- og UV-bestandig kabinet
 W Standard med rørbøjle (Ø 76 mm) til fastgørelse
 W Til overvågning og kontrol på faresteder

 W Trafikspejl af akrylglas, bedste kvalitet

Panoramaspejl type PS 360 til loftsmontering 
(kædesæt findes som ekstraudstyr)

Vidvinkelspejl inden- og udendørs
 W Spejl af akrylglas
 W Til overvågning og kontrol på faresteder
 W Ideel til overvågning af adgangsområder
 W Inkl. holder til montering på rørstolpe Ø 76 mm

 W Til overvågning og kontrol på faresteder
 W Ideel til overvågning af adgangsområder
 W Rundt spejl af stødfast akrylglas
 W Med vægholder (250 mm)

Vægarm til spejl SE og VS, vægafstand ca. 500 mm Stolpe, galvaniseret, til spejltype SE og VS, 
højde 3000, Ø 76 mm

Stolpe, galvaniseret, til spejltype SE og VS, 
højde 4000, Ø 76 mm

Best.-nr. 129-669-JA Best.-nr. 129-670-JA Best.-nr. 129-671-JA

https://www.denios.dk/products/129673
https://www.denios.dk/products/129675
https://www.denios.dk/products/129677
https://www.denios.dk/products/129685
https://www.denios.dk/products/129688
https://www.denios.dk/products/129689
https://www.denios.dk/products/129690
https://www.denios.dk/products/129692
https://www.denios.dk/products/129678
https://www.denios.dk/products/129680
https://www.denios.dk/products/129681
https://www.denios.dk/products/129682
https://www.denios.dk/products/129683
https://www.denios.dk/products/129684
https://www.denios.dk/products/129669
https://www.denios.dk/products/129670
https://www.denios.dk/products/129671


Indhold 4,5 liter til ca. 40 m²

Best.-nr. 235-873-JA

Farve hvid gul sølvgrå grå blå

Svarer ca. til RAL 9016 RAL 1003 RAL 7001 RAL 7030 RAL 5017
Best.-nr. 233-408-JA 233-409-JA 233-411-JA 233-412-JA 233-410-JA

Farve hvid gul rød blå grå

Svarer ca. til RAL 9016 RAL 1023 RAL 3020 RAL 5017 RAL 7043
Best.-nr. 233-413-JA 233-414-JA 233-415-JA 233-416-JA 233-417-JA
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Gulvfarver

2K-markeringsfarve

Grunder, farveløs og uden 
opløsningsmidler

 W Forbrug: 5 liters dunk (3,9 l farve + 1,1 
l hærder) til ca. 20-25 m² ved en gangs 
påføring

 W Uden opløsningsmidler
 W Vandbaseret 2-komponent farve
 W Til indendørs industrigulve
 W Hæfter på beton, coatede gulve, asfalt, 
cementgulv

 W Smudsafvisende, let at rengøre
 W Som farveløs grunding anbefaler vi 2-K 
grunder, Best.-Nr. 235873

 W Silikonefri

 W Farveløs grunder uden opløsningsmidler
 W Til forbehandling af mineralske og stærkt 
sugende underlag

 W Forbedrer vedhæftningen og neutraliserer 
urenheder

 W Forbrug ca. 4,5 liter til ca. 40 m²

Markeringsfarve til 
udendørs brug

 W Forbrug: 5 liters dunk til ca. 25 m² ved en 
gangs påføring

 W 1-komponent markeringsfarve af høj kvalitet
 W Hæfter på beton, cementgulv, asfalt
 W Hurtig tørring og høj dækning
 W Vejbestandig
 W Stort set modstandsdygtig over for olie
 W Velegnet til flader og striber
 W Silikonefri

 W Slidfast
 W Fremragende vedhæftning

 W Egnet til kørsel med gaffeltruck
 W Meget modstandsdygtig og holdbar

 Aktuelle priser på www.denios.dk     

https://www.denios.dk/products/235873
https://www.denios.dk/products/233408
https://www.denios.dk/products/233409
https://www.denios.dk/products/233411
https://www.denios.dk/products/233412
https://www.denios.dk/products/233410
https://www.denios.dk/products/233413
https://www.denios.dk/products/233414
https://www.denios.dk/products/233415
https://www.denios.dk/products/233416
https://www.denios.dk/products/233417


Farve hvid gul blå sølvgrå grå

Svarer ca. til RAL 9016 RAL 1003 RAL 5017 RAL 7001 RAL 7030
Best.-nr. 233-402-JA 233-403-JA 233-404-JA 233-405-JA 233-407-JA

Farve hvid gul rød Grå metallic grå blå

Svarer ca. til RAL 9016 RAL 1003 RAL 3001 RAL 7001 RAL 7030 RAL 5017
Best.-nr. 180-209-JA 180-210-JA 180-212-JA 180-207-JA 180-208-JA 180-213-JA
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Gulvfarver

Antiskrid 
markeringsfarve

Markeringsfarve

 W Forbrug: 5 liters dunk til ca. 20 m² ved en 
gangs påføring

 W Skridsikker overflade vha. kvartsgranulat
 W Modstandsdygtig og holdbar
 W 1-komponet farve til indendørs brug
 W Hæfter på beton, asfalt, cementgulv
 W Stort set modstandsdygtig over for olie, 
opløsnings- og rengøringsmidler

 W Egnet til kørsel med gaffeltruck
 W Silikonefri

 W Forbrug: 5 liters dunk til ca. 20 - 25 m² ved 
en gangs påføring

 W 1-komponet farve til indendørs brug
 W Stort set modstandsdygtig over for olie, 
opløsnings- og rengøringsmidler

 W Egnet til kørsel med gaffeltruck
 W Modstandsdygtig og holdbar
 W Ideelt til stærk frekventere industri- og 
værkstedsgulve, lagre og butikker

 W Silikonefri
 W Hæfter på f.eks. beton, asfalt, cementgulv

 W Høj dækkeevne, hurtig tørring
 W Friktionsfast og kemikaliebestandig

 W Skridsikkerhed R 10 (DIN 51130)
 W Høj dækkeevne og hurtig tørring

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     

https://www.denios.dk/products/233402
https://www.denios.dk/products/233403
https://www.denios.dk/products/233404
https://www.denios.dk/products/233405
https://www.denios.dk/products/233407
https://www.denios.dk/products/180209
https://www.denios.dk/products/180210
https://www.denios.dk/products/180212
https://www.denios.dk/products/180207
https://www.denios.dk/products/180208
https://www.denios.dk/products/180213


Farve hvid gul blå rød grøn orange gul / sort rød / hvid

Best.-nr. Bredde [mm]: 50 137-132-JA 137-133-JA 137-134-JA 137-135-JA 137-136-JA 137-137-JA 157-694-JA 157-695-JA
Best.-nr. Bredde [mm]: 75 137-138-JA 137-139-JA 137-140-JA 137-141-JA 137-142-JA 137-143-JA 152-341-JA 157-696-JA

608

6

www.denios.dk/shop

Ti
lb

eh
ør

 ti
l l

ag
er

Gulvmarkeringssystemer

Gulvmarkeringsbånd

Tapemarkeringsmaskine

 W Til interne områder, præcis og økonomisk afmærkning af gangstier, 
vejbaner m.m.

 W Ergonomisk og stabilt gulvmarkeringsapparat med 
gulvmarkeringsbånd

 W Der følger en kniv med ved leveringen, markeringsbånd fås som 
tilbehør

 W Egnet til rullebredder: 50 x 75 mm

 W Til interne områder
 W Temperaturbestandig op til 80 °C
 W Rullelængde 33 m
 W Fås i pakker med enten 2 eller 6 ruller
 W Fås i 2 bredder: 50 x 75 mm

Markeringsbåndene af vinyl kan nemt fjernes uden rester og 
er velegnede til kort- og mellemfristet foranstaltninger eller til 
kontinuerlig brug i områder med mindre belastning.

 

Gulvmarkeringssættet fås med 8 forskellige 
farvekombinationer og i 2 bredder.

tapemarkeringsapparat 
(uden tape)

 Aktuelle priser på www.denios.dk     

 W Til nem og billig afmærkning af flugtveje, farezoner, transportveje, 
lagerplads samt ind- og udgange

Best.-nr. 137-114-JA

https://www.denios.dk/products/137132
https://www.denios.dk/products/137133
https://www.denios.dk/products/137134
https://www.denios.dk/products/137135
https://www.denios.dk/products/137136
https://www.denios.dk/products/137137
https://www.denios.dk/products/157694
https://www.denios.dk/products/157695
https://www.denios.dk/products/137138
https://www.denios.dk/products/137139
https://www.denios.dk/products/137140
https://www.denios.dk/products/137141
https://www.denios.dk/products/137142
https://www.denios.dk/products/137143
https://www.denios.dk/products/152341
https://www.denios.dk/products/157696
https://www.denios.dk/products/137114


Type Skabelonsæt 150 mm Skabelonsæt 300 mm

Best.-nr. 137-177-JA 137-178-JA
Best.-nr. 137-165-JA

Friktionsfast og kemikaliebestandig
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Farve hvid gul orange rød grøn blå grå sort

Best.-nr. 137-169-JA 137-170-JA 147-028-JA 137-172-JA 137-173-JA 137-174-JA 137-175-JA 137-176-JA

Gulvmarkeringssystemer

Af modstandsdygtigt 
kunststof, indeholder 
pile og linjer, alfabetets 
bogstaver og cifrene 0 til 9,  
Fås i 2 skriftstørrelser: 150 
eller 300 mm

Skabelonssæt Håndmarkeringsapparat
Håndmarkeringsapparat, specielt egnet til markering 
af skabeloner. Pga. 2-hånds-teknikken kan 
håndmarkeringsapparatet betjenes eksakt og præcist. 
Farvedåse er ikke med i leveringen.

Enkel, præcis og holdbar markering af trafikveje, parkeringspladser, lagerpladser, farlige områder etc. Vedligeholdelsesfri og nem 
betjening. Rengøring er ikke nødvendig efter farveskift. Farvepatroner følger ikke med ved leveringen.

2 apparater i et! 
Markeringsapparatet med hjul kan let og hurtigt laves om fra et 4-hjuls 
apparat (specielt egnet til markering af lange linjer) til et 2-hjuls 
apparat, der sikkert kan markere langs mure, reoler, maskiner osv. Let 
indstilling af linjebredde vha. regulator.

Markeringsapparat med hjul type 100, 
til 2 dåser markeringsfarve.

Markeringsapparat med hjul type 50 
til 1 dåse markeringsfarve

Markeringsapparat med hjul type 50 
til 1 dåse markeringsfarve

Markeringsfarve Proline

 W Håndspray til hurtig markering
 W Stor dåse à 750 ml, leveres som enkelt dåse eller som pakkeenhed med 6 dåser
 W Alt efter underlag er en markering fra 50 til 90 m ved en linjebredde på 50 mm muligt
 W Hurtig tørrende - man kan gå på det efter få minutter
 W Hæfter på næsten alle gulve, f.eks. beton, asfalt, tjære, metal og fliser...
 W Der kan leveres forskellige farver (grå og sort egner sig til at dække allerede eksisterende linjer)

 W Kan leveres i 2 størrelser: type 50 til linjebredde fra 50 til 75 mm, 
type 100 til linjebredde fra 100 til 130 mm

Markeringsapparat med hjul type 100, til 2 dåser markeringsfarve

 

Eksempel på anvendelse 
som 2-hjuls-apparat.

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     

Best.-nr. 137-164-JA Best.-nr. 137-163-JA

https://www.denios.dk/products/137177
https://www.denios.dk/products/137178
https://www.denios.dk/products/137165
https://www.denios.dk/products/137169
https://www.denios.dk/products/137170
https://www.denios.dk/products/147028
https://www.denios.dk/products/137172
https://www.denios.dk/products/137173
https://www.denios.dk/products/137174
https://www.denios.dk/products/137175
https://www.denios.dk/products/137176
https://www.denios.dk/products/137164
https://www.denios.dk/products/137163
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Farve sort grå gul blå rød transparent

Best.-nr. rullebredde, 19 mm* 263-629-JA 263-709-JA 263-658-JA 263-733-JA 263-757-JA 263-682-JA
Best.-nr. rullebredde, 25 mm* 263-631-JA 263-711-JA 263-660-JA 263-734-JA 263-759-JA 263-684-JA
Best.-nr. rullebredde, 50 mm* 263-633-JA 263-713-JA 263-662-JA 263-736-JA 263-761-JA 263-686-JA
Best.-nr. rullebredde, 75 mm* 263-635-JA 263-715-JA 263-664-JA 263-738-JA 263-763-JA 263-688-JA
Best.-nr. rullebredde, 100 mm* 263-637-JA 263-717-JA 263-666-JA 263-741-JA 263-765-JA 263-691-JA
Best.-nr. rullebredde, 150 mm* 263-639-JA 263-719-JA 263-668-JA 263-743-JA 263-767-JA 263-693-JA

*Hver en rulle på 18,3 m

Farve gul / sort rød / hvid

Best.-nr. rullebredde, 25 mm* 263-909-JA 263-933-JA
Best.-nr. rullebredde, 50 mm* 263-911-JA 263-935-JA
Best.-nr. rullebredde, 75 mm* 263-913-JA 263-937-JA
Best.-nr. rullebredde, 100 mm* 263-915-JA 263-939-JA
Best.-nr. rullebredde, 150 mm* 263-917-JA 263-940-JA

*Hver en rulle på 18,3 m
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Den universelle belægning til næsten alle gulve er velegnet til 
skridsikker gulvmarkering på værksteder, i produktionen eller på 
lageret. Fås som rulle i forskellige bredder.

Gulvmarkering

www.denios.dk/shop

M2-skridsikker markeringstape™ 
Advarselsmarkering

M2-skridsikker markeringstape™ Universal

Fremragende skridsikkerhed R 13, aluminiumoxid til hurtig afmærkning af farlige områder

Afmærkning af farlige områder og skridsikkerhed i ét produkt

Aluminiumoxid 
kornstørrelse 60

Aluminiumoxid 
kornstørrelse 60

 Aktuelle priser på www.denios.dk     

 W Permanent påsætning vha. akrylklæbestof, selvklæbende bagside 
med folie

 W Kan bruges på næsten alle underlag, grunding anbefales på beton 
og træ. Kan ikke bruges på asfalt

 W Høj slidstyrke (den kan gås på ca. 1 million gange)
 W UV-stabil og let at rengøre, den kan køres på med gaffeltruck
 W Den kan gås på med det samme og kan belastes 6-8 timer efter, at 
den er blevet påklistret, maksimal styrke efter 72 timer

 W Egnet til indendørs- og udendørsområder, ved middel til høj 
belastning

 W Skridsikker på vådt og fugtigt underlag samt underlag, der er 
tilsmudset med olie eller fedt

 W Undgå glideulykker og store omkostninger, ideel til f.eks. ind- og 
gennemgange, gangstier, trapper eller ramper

 W Skridsikker gulvmarkering til værksted, produktion eller lager
 W Advarsel om permanente, midlertidige eller særlige farlige områder
 W Integral produkt (intet laminat)
 W Permanent påsætning vha. akrylklæbestof, selvklæbende bagside 
med folie

 W Kan bruges på næsten alle underlag, grunding anbefales på beton og 
træ. Kan ikke bruges på asfalt

 W UV-stabil og let at rengøre, den kan køres på med gaffeltruck

https://www.denios.dk/products/263629
https://www.denios.dk/products/263709
https://www.denios.dk/products/263658
https://www.denios.dk/products/263733
https://www.denios.dk/products/263757
https://www.denios.dk/products/263682
https://www.denios.dk/products/263631
https://www.denios.dk/products/263711
https://www.denios.dk/products/263660
https://www.denios.dk/products/263734
https://www.denios.dk/products/263759
https://www.denios.dk/products/263684
https://www.denios.dk/products/263633
https://www.denios.dk/products/263713
https://www.denios.dk/products/263662
https://www.denios.dk/products/263736
https://www.denios.dk/products/263761
https://www.denios.dk/products/263686
https://www.denios.dk/products/263635
https://www.denios.dk/products/263715
https://www.denios.dk/products/263664
https://www.denios.dk/products/263738
https://www.denios.dk/products/263763
https://www.denios.dk/products/263688
https://www.denios.dk/products/263637
https://www.denios.dk/products/263717
https://www.denios.dk/products/263666
https://www.denios.dk/products/263741
https://www.denios.dk/products/263765
https://www.denios.dk/products/263691
https://www.denios.dk/products/263639
https://www.denios.dk/products/263719
https://www.denios.dk/products/263668
https://www.denios.dk/products/263743
https://www.denios.dk/products/263767
https://www.denios.dk/products/263693
https://www.denios.dk/products/263909
https://www.denios.dk/products/263933
https://www.denios.dk/products/263911
https://www.denios.dk/products/263935
https://www.denios.dk/products/263913
https://www.denios.dk/products/263937
https://www.denios.dk/products/263915
https://www.denios.dk/products/263939
https://www.denios.dk/products/263917
https://www.denios.dk/products/263940
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Farve sort gul gul / sort

Best.-nr. rullebredde, 25 mm* 264-194-JA 264-212-JA 264-223-JA
Best.-nr. rullebredde, 50 mm* 264-196-JA 264-213-JA 264-224-JA
Best.-nr. rullebredde, 100 mm* 264-198-JA 264-214-JA 264-225-JA
Best.-nr. rullebredde, 150 mm* – 264-215-JA 264-226-JA

*Hver en rulle på 18,3 m

Farve gul / sort rød / hvid blå / hvid

Best.-nr. 264-070-JA 264-075-JA 264-083-JA
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Farve gul

Best.-nr. rullebredde, 25 mm* 264-257-JA
Best.-nr. rullebredde, 50 mm* 264-258-JA
Best.-nr. rullebredde, 100 mm* 264-259-JA
Best.-nr. rullebredde, 150 mm* 264-260-JA

*Hver en rulle på 18,3 m

Gulvmarkering

Med klart, permanent påtryk og skridsikker overflade (kornstørrelse 60) fås som 
advarselstegn (trekant med en sidelængde på 600 mm) og forbuds-/påbudstegn 
(rund med en diameter på 400 mm)

Store gulvmarkeringssymboler

M2-skridsikker markeringstape™ Public 46
 W Høj slidstyrke (den kan gås på ca. 1 million gange)
 W Langvarig høj signaleffekt
 W Undgå glideulykker og store omkostninger, ideel til f.eks. ind- og gennemgange, 
gangstier, trapper eller ramper

 W Permanent påsætning vha. akrylklæbestof, selvklæbende bagside med folie
 W Kan bruges på næsten alle underlag, grunding anbefales på beton og træ. Kan ikke 
bruges på asfalt

 W UV-stabil og let at rengøre, den kan køres på med gaffeltruck
 W Skridsikker gulvmarkering til værksted, produktion eller lager

 W Undgå glideulykker og store omkostninger, ideel til f.eks. ind- 
og gennemgange, gangstier, trapper eller ramper

 W Skridsikker gulvmarkering til værksted, produktion eller lager
 W Også egnet til at markere kanter

M2-skridsikker markeringstape™ formbar
Det fleksible aluminium tilpasser sig underlagets struktur

Für höchste Beanspruchungen finden Sie die Ausführungen "Extra 
Stark und Extra Stark Verformbar" in unserem Online-Shop (24er 
Aluminiumoxid Körnung)

Aluminiumoxid 
kornstørrelse 46

Pas på truckkørsel FodgængerIngen adgang for fodgængere

Aluminiumoxid kornstørrelse 60

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     

>> <<

DENIOS ONLINE SHOP

www.denios.dk/shop

Flere produkter finder du i 
vores webshop!

https://www.denios.dk/products/264194
https://www.denios.dk/products/264212
https://www.denios.dk/products/264223
https://www.denios.dk/products/264196
https://www.denios.dk/products/264213
https://www.denios.dk/products/264224
https://www.denios.dk/products/264198
https://www.denios.dk/products/264214
https://www.denios.dk/products/264225
https://www.denios.dk/products/264215
https://www.denios.dk/products/264226
https://www.denios.dk/products/264070
https://www.denios.dk/products/264075
https://www.denios.dk/products/264083
https://www.denios.dk/products/264257
https://www.denios.dk/products/264258
https://www.denios.dk/products/264259
https://www.denios.dk/products/264260


Type Diameter 25-64 mm Diameter 64-127 mm Diameter 127-165 mm Diameter 165-254 mm Diameter 254-320 mm

Best.-nr. rød 209-715-JA 209-716-JA 209-717-JA 209-718-JA 209-719-JA
Best.-nr. gul 209-720-JA 209-721-JA 209-722-JA 209-723-JA 209-724-JA
Best.-nr. grøn 209-725-JA 209-726-JA 209-727-JA 209-728-JA 209-729-JA
Best.-nr. blå 209-730-JA 209-731-JA 209-732-JA 209-733-JA 209-734-JA

Type Nylonkabel, (ikke ledende) Stålkabel, (vinylcoatet)

Best.-nr. 209-735-JA 209-736-JA
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Luknings- og låsesystemer

Gennemgangsventil afspærringer

EU-direktiv 89/655 fastsætter "minimumskrav" for sundhed og sikkerhed. Ifølge artikel 3 har arbejdsgiveren pligt til at udforme 
arbejdsmidler sådan, at medarbejdernes sikkerhed og sundhed er garanteret. Alt arbejdsudstyr skal være forsynet med synlige 
anordninger til at isolere det fra alle energikilder. 

Ventil-afspærringer

Universal låsesystem

Justerbart blokeringssystem til 
gennemgangsventiler

 W Egnet til håndhjul med en diameter fra 25 til 320 mm
 W Stabil polypropylen
 W Resistent over for temperatursvingninger fra -40° op til 
150° C

 W Fås i 5 størrelser og 4 farver
 W Blokeringssystem til gennemgangsventiler
 W Til låse med en bøjlediameter på maks. 6,5 mm og en 
bøjlelængde af mindst. 38 mm

 W Låsning af flere kontrolpunkter med en enhed
 W Den praktiske spændeanordning gør det nemt at stramme kablet
 W Håndtag af robust stødfast nylon, korrosionsfri og kemikaliebestandig
 W Kabellængde 2,44 m
 W Passende op til 4 låse med en bøjlediameter på maks. 7 mm og en 
bøjlelængde af mindst. 20 mm

 W Stabil polypropylen
 W Resistent over for temperatursvingninger fra -20° op til 80° C
 W Til låse med en bøjlediameter på maks. 7 mm og en 
bøjlelængde på mindst 20 mm

 W Sikkerhed ved eftersyn, rengøring eller vedligeholdelse
 W Forebyggelse af person- og materielle skader
 W Synlige, tydelige henvisninger til lukning/afspærring

 W Til låsning af ventiler, ledningsadskillere, kontaktlåse m.m.

 W Egnet til håndhjul med en diameter fra 25 til 165 mm

 

 Aktuelle priser på www.denios.dk     

Best.-nr. 209-714-JA
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https://www.denios.dk/products/209715
https://www.denios.dk/products/209716
https://www.denios.dk/products/209717
https://www.denios.dk/products/209718
https://www.denios.dk/products/209719
https://www.denios.dk/products/209720
https://www.denios.dk/products/209721
https://www.denios.dk/products/209722
https://www.denios.dk/products/209723
https://www.denios.dk/products/209724
https://www.denios.dk/products/209725
https://www.denios.dk/products/209726
https://www.denios.dk/products/209727
https://www.denios.dk/products/209728
https://www.denios.dk/products/209729
https://www.denios.dk/products/209730
https://www.denios.dk/products/209731
https://www.denios.dk/products/209732
https://www.denios.dk/products/209733
https://www.denios.dk/products/209734
https://www.denios.dk/products/209735
https://www.denios.dk/products/209736
https://www.denios.dk/products/209714


Type Lille ventilafspærring Lille blokeringskæp Stor ventilafspærring Stor blokeringskæp

Best.-nr. 209-708-JA 209-710-JA 209-709-JA 209-711-JA

Type op til 25 mm kabeldiameter op til 35 mm kabeldiameter

Best.-nr. 209-742-JA 209-743-JA

Type
Diameter bøj-
lering: 25 mm

Diameter bøj-
lering: 38 mm

Diameter bøj-
lering: 25 mm

Diameter bøj-
lering: 38 mm

Farve 1 rød rød gul gul
Best.-nr. 209-698-JA 209-699-JA 209-700-JA 209-701-JA

Best.-nr. 209-739-JA Type Kabeldiameter maks. 10 mm Kabeldiameter maks. 22 mm

Best.-nr. 209-741-JA 209-751-JA
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Den universelle afspærring sætter nye standarder inden for området blokeringsteknik. Ingen anden afspærring kan bruges på så mange 
forskellige ventiltyper og -størrelser.

Luknings- og låsesystemer

LåsebøjleAfspærring af industrielle 
indstikforbindelser

Universal ventil-afspærringer - en enhed til forskellige anvendelser

Afspærring til indstikforbindelserAfspærring til elektriske/pneumatiske 
forbindelser

maks. bredde (kuglehanes håndtag eller drosselventilens greb): 
lille ventilafspærring (Best.-Nr.: 209-708) maks. 25 mm stor ventilafspærring (Best.-Nr. 209-709) maks. 41 mm

 W Nem at bruge
 W Effektiv mod uautoriseret eller 
uagtsom brug af elektrisk udstyr

 W Passer til låse med en 
bøjlediameter på maks. 7 mm 
og en bøjlelængde på mindst 
20 mm

 W Plads til elektriske stikforbindelser med en diameter 
op til 89 mm og en længde på 127 mm

 W Også egnet til 
luftslangetilslutninger

 W Fremstillet af polystyrol
 W Passer til op til 4 låse med en 
bøjlediameter på maks. 7 mm 
og en bøjlelængde på mindst 
20 mm

 W Af vinylcoatet rustfrit stål
 W Passer til låse med en 
bøjlediameter på maks. 9,5 mm 
og en bøjlelængde på mindst 
20 mm 

 W Stor afspærring: kraftstikforbindelser, 
maks. 100 mm Ø, 
maks. længde  
250 mm, kabel  
Ø maks. 35 mm

 W Sikrer effektivt alle industrielle stikforbindelser
 W Passer til låse med en bøjlediameter på maks. 7 mm og en 
bøjlelængde på mindst 20 mm

 W Lille afspærring: kraftstikforbindelser, 
maks. 70 mm Ø, maks. længde 120 mm, 
kabel Ø maks. 25 mm

 W Individuelt justerbar krog, passer også på lukkede rørklemmer
 W Til afspærring af åbne og lukkede ventiler
 W Af stål og nylon, stabil og bestandig mod kemikalier
 W Passende til lås med en bøjlediameter på maks. 9 mm og en 
bøjlelængde af mindst. 20 mm

 W Der kan hænges op til 6 låse på, så 
der kan være flere personer om at 
sikre et system

 W Udførelse: lille ventilafspærring (maks. vægtstangsbredde 25 mm)

 

I forbindelse med blokeringsbøjlen 
(tilbehør) kan udstyret også bruges til 
lukning af kuglehaner.

Lukning af drosselventiler med universal-
ventilplomberingen: Krogen fastgøres til 
håndtaget af drosselventilen. Ventilens 
position kan ikke længere ændres.

Lille ventilplombering: stang 
19 mm, stor ventilplombering: 
stang 32 mm.

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     
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https://www.denios.dk/products/209708
https://www.denios.dk/products/209710
https://www.denios.dk/products/209709
https://www.denios.dk/products/209711
https://www.denios.dk/products/209742
https://www.denios.dk/products/209743
https://www.denios.dk/products/209698
https://www.denios.dk/products/209699
https://www.denios.dk/products/209700
https://www.denios.dk/products/209701
https://www.denios.dk/products/209739
https://www.denios.dk/products/209741
https://www.denios.dk/products/209751


Version
Flugtdørsikring  

D2 til låsestang på  
almindelig ramme

Flugtdørsikring  
E til låsestang på 

smal ramme

Flugtdørsikring  
K til dørhåndtag

Udvendig mål 
B x D x H [mm] 80 x 72 x 361 65 x 90 x 330 215 x 100 x 99

Indhold

Flugtdørssikring D2  
med 2 grønne 

underplader,  
6 røde topplader,  

1 piktogram

Flugtdørssikring E,  
med 2 grønne 

underplader,  
6 røde topplader,  

1 piktogram

Flugtdørssikring K med 
2 monteringsvinkler,  

3 afslutninger,  
2 grønne og  

6 røde topplader,  
1 piktogram

Best.-nr. 209-403-JA 209-404-JA 209-410-JA

Tilbehør Best.-nr.

flugtdørssikringsåbner 209-405-JA
hængelås med 2 nøgler, enslukkende 209-406-JA
hængelås med 2 nøgler, ikke enslukkende 209-407-JA
kasselås uden cylinder 209-408-JA
kasselås med profilhalvcylinder 209-409-JA
Klæbesæt til flugtdørssikringer, specialklæber ensidet på 
aluminiumplade, inkl. slibepapir 209-413-JA

614
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Flugtdørssikring

Enhånds dørsikring iht. EN 179 hhv. EN 1125Flugtdørssikring

Forudgående alarm Nødudgang

Engangs frigivelse Permanent frigivelse

Flugtdørsikringer placeres oven på håndtaget. Dermed udelukkes, 
at håndtages berøres ved en fejltagelse. I tilfælde af fare kan 
sikringen nemt fjernes. Flugtdørsikringer består af makrolon. De 
kan slås ned uden at man bliver såret. Sikringen tager ikke skade 
af det og kan genbruges. Man skal kun bruge nye overplader.

 W Patenteret monteringssystem
 W Kan også bruges ifm. branddøre

 W Ready to use - levering inkl. nøgler, batteri, piktogram og 
monteringsmateriale

 W Patenteret flugtvejssikring - åbnes med en hånd
 W I stabilt metalkabinet (støbt i zink), farve RAL 6029 (grøn)
 W Optisk og akustisk hæmning mod misbrug
 W Fås også med forudgående alarm
 W Alarm (95 db /m)

 W Sparer komplekse overvågningssystemer
 W Billig sikring af døre og nødudgange
 W Nem montering under dørgrebet uden kabler

 W Sparer komplekse overvågningssystemer
 W Til sikring af nødudgange

Når dørhåndtaget trykkes ned, bliver 
dørsikringen automatisk også trykket 
ned, så nødudgangen kan betjenes 
med kun én hånd. Derved udløses en 
vedvarende alarm, som kan stoppes 
med nøglen.

Tryk på dørsikringen udløser den 
forudgående alarm. Når dørhåndtaget 
slippes, stopper alarmen igen.

Autoriserede medarbejdere bruger ikke 
håndtaget på døren, men åbner døren 
vha. nøglen for at udgå at alarmen 
bliver udløst.

Ved hjælp af nøglen kan dørsikringen 
sættes ud af funktion og alarmen 
deaktiveres. Dermed kan døren bruges 
som almindelig dør.

Flugtdørssikring type D2 og E, til sikring af låsestang.

Flugtdørssikring type K til 
sikring af dørhåndtag.

https://www.denios.dk/products/209403
https://www.denios.dk/products/209404
https://www.denios.dk/products/209410
https://www.denios.dk/products/209405
https://www.denios.dk/products/209406
https://www.denios.dk/products/209407
https://www.denios.dk/products/209408
https://www.denios.dk/products/209409
https://www.denios.dk/products/209413
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Udførelse dørsikring
Dørsikring  

uden forudgående alarm
Dørsikring  

med forudgående alarm
Dørsikring  

uden forudgående alarm
Dørsikring  

med forudgående alarm

Anvendelse sikring af døre med dørgreb sikring af døre med dørgreb sikring af døre med låsestang sikring af døre med låsestang
Udvendig mål B x D x H [mm] 52 x 77 x 175 52 x 77 x 190 52 x 77 x 220 52 x 77 x 220
Best.-nr. 209-389-JA 209-390-JA 209-394-JA 209-395-JA

Tilbehør Udvendig mål B x H [mm] Best.-nr.

dørgreb-montageplade til glasdøre til almindelige dørbeslag 170 x 175 209-391-JA
dørgreb-montageplade til glasdøre til lange dørbeslag 170 x 205 209-392-JA
dørgreb-montageplade til standard- og brandsikringsdøre 52 x 175 209-393-JA
tilpasset montageplade til låsestang, venstre glasdør, afstand 30 mm 170 x 175 209-396-JA
tilpasset montageplade til låsestang, højre glasdør, afstand 30 mm 170 x 175 209-397-JA
tilpasset montageplade til låsestang, venstre glasdør, afstand 50 mm 170 x 175 209-398-JA
tilpasset montageplade til låsestang, højre glasdør, afstand 50 mm 170 x 175 209-399-JA
afstandsstyk, 30 mm 52 x 175 209-400-JA
afstandsstyk, 50 mm 52 x 175 209-401-JA
afstandsstyk, 60 mm 52 x 175 209-402-JA

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     

Ti
lb

eh
ør

 ti
l l

ag
er

Flugtdørssikring

Flugtdøre skal altid være fri tilgængelige, men kan også nemt misbruges. Dørsikringer 
beskytter mod uautoriseret adgang og råder over en pålidelig overvågning. Alle 
dørsikringer levers i grøn (RAL 6029).

 

Til dørhåndtag iht. EN 179

Dørsikringsserien i et billede: Grundversionen fra venstre uden forudgående alarm, i midten med forudgående 
alarm. Til sidst versionen til døre med stanghåndtag.

Afstandsstykker på 30, 50 
eller 60 mm kan bruges til 
tilpasning af dørvogteren 
til låsestænger.

Montageplade af 
stål til standard- og 
brandsikringsdøre. Kan 
både bruges til venstre og 
højre hængslede døre.

Montageplade 
til montering på 
glasrammer. Kan både 
bruges til venstre og 
højre hængslede døre.

Tilpasset montageplade 
med en afstand på 30 eller 
50 mm til montering på 
glasdøre med ramme og 
låsestang.

1
1
2
3

3
3

3
4
4
4

1 2 3 4

https://www.denios.dk/products/209389
https://www.denios.dk/products/209390
https://www.denios.dk/products/209394
https://www.denios.dk/products/209395
https://www.denios.dk/products/209391
https://www.denios.dk/products/209392
https://www.denios.dk/products/209393
https://www.denios.dk/products/209396
https://www.denios.dk/products/209397
https://www.denios.dk/products/209398
https://www.denios.dk/products/209399
https://www.denios.dk/products/209400
https://www.denios.dk/products/209401
https://www.denios.dk/products/209402
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Antal nøgleknager 20 30 40

Variant cylinderlås cylinderlås cylinderlås
Udvendig mål B x D x H [mm] 185 x 85 x 250 245 x 85 x 300 245 x 85 x 300
Vægt [kg] 2 2 3
Best.-nr. 148-764-JA 148-769-JA 148-776-JA

Antal nøgleknager 12 18 36 36 48 54 72 72

Variant boltlås cylinderlås cylinderlås kodelås cylinderlås cylinderlås cylinderlås kodelås
Udvendig mål B x D x H [mm] 305 x 120 x 160 305 x 120 x 280 305 x 120 x 280 305 x 120 x 280 305 x 120 x 400 305 x 120 x 280 305 x 120 x 400 305 x 120 x 400
Best.-nr. 157-433-JA 157-434-JA 157-435-JA 172-630-JA 157-437-JA 157-436-JA 157-438-JA 172-631-JA

Antal nøgleknager 50 64 100

Variant cylinderlås cylinderlås cylinderlås
Udvendig mål B x D x H [mm] 380 x 80 x 550 300 x 80 x 450 380 x 80 x 550
Vægt [kg] 5 4 6
Best.-nr. 148-781-JA 148-782-JA 148-784-JA

Bestil også

Antal nøgleknager 150 200 250 300

Variant cylinderlås cylinderlås cylinderlås cylinderlås
Udvendig mål B x D x H [mm] 380 x 140 x 550 380 x 140 x 550 380 x 205 x 550 380 x 205 x 550
Vægt [kg] 9 10 13 13
Best.-nr. 148-785-JA 148-786-JA 148-787-JA 148-789-JA
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Nøgleskabe

6 vedhæng i rød, sort eller 
gul hhv. sorteret efter farver 
(*2 x sort og blå samt 1 x rød 
og hvid)

Nøglevedhængssæt

nøgleskab med 100 hager, Best.-nr. 148-784-JA

Nøgleskab

nøgleskab med 40 hager

Nøgleskabe

 W Nem vægmontage, inkl. 
monteringsmateriale

 W Inkl. 6 nøglevedhæng

Nøgleskabe, 1-fløjet dør

 W Kabinet og dør af kvalitets-stålplader
 W Glat forside
 W Justerbare, galvaniserede nøglelister i forskellige farver og med 
fortløbende numre

 W Med bevægelig nøgleregister
 W Kunststof coatet i lysegrå, RAL 7035

 W Til vægmontering
 W Kabinet og dør af stålplader
 W Cylinderlås med 2 nøgler
 W Justerbare, galvaniserede nøglelister i forskellige farver og med fortløbende numre
 W Kunststof coatet i lysegrå, RAL 7035

 W Af aluminium - tidløs design

 W Til vægmontering

 Aktuelle priser på www.denios.dk     

Variant Nøglevedhængssæt

Best.-nr. rød 157-439-JA
Best.-nr. sort 157-440-JA
Best.-nr. blå 157-441-JA
Best.-nr. gul 157-443-JA
Best.-nr. sorteret efter farver 157-444-JA

https://www.denios.dk/products/148764
https://www.denios.dk/products/148769
https://www.denios.dk/products/148776
https://www.denios.dk/products/157433
https://www.denios.dk/products/157434
https://www.denios.dk/products/157435
https://www.denios.dk/products/172630
https://www.denios.dk/products/157437
https://www.denios.dk/products/157436
https://www.denios.dk/products/157438
https://www.denios.dk/products/172631
https://www.denios.dk/products/148781
https://www.denios.dk/products/148782
https://www.denios.dk/products/148784
https://www.denios.dk/products/148785
https://www.denios.dk/products/148786
https://www.denios.dk/products/148787
https://www.denios.dk/products/148789
https://www.denios.dk/products/148784
https://www.denios.dk/products/157439
https://www.denios.dk/products/157440
https://www.denios.dk/products/157441
https://www.denios.dk/products/157443
https://www.denios.dk/products/157444


Udvendig mål B x D x H [mm] 61 x 39 x 85 83 x 46 x 135 83 x 46 x 135 105 x 55 x 145

Anvendelse Til nøgle op til en længe på 7 cm Til nøgle op til en længe på 12 cm Til nøgle op til en længe på 9 cm Til nøgle op til en længe på 11 cm

Indhold Integreret nøglekrog Magnetisk nøglekrog Tallene er beskyttet vha. 
beskyttelsesklap.

Tallene er beskyttet vha. 
beskyttelsesklap.

Best.-nr. 263-541-JA 263-542-JA 263-543-JA 263-544-JA

617

Dimensioner B × D × H [mm] 30 x 16 x 75 40 x 16 x 90

Bøjlens indvendig højde [mm] 27,00 32,50
Bøjlens materialetykkelse [mm] 5,00 6,50
Bøjlens indvendig bredde [mm] 12,00 18,50
Best.-nr. 248-530-JA 248-531-JA

Udførelse Dobbelt låst
Havvandssikker og dobbelt 

låst
Havvandssikker og dobbelt 

låst

Dimensioner B × D × H [mm] 55 x 33 x 104 55 x 33 x 104 55 x 33 x 104
Bøjlens indvendig højde [mm] 40,00 40,00 80,00
Bøjlens materialetykkelse [mm] 8,00 8,00 8,00
Bøjlens indvendig bredde [mm] 27,00 27,00 27,00
Best.-nr. 263-545-JA 263-546-JA 263-547-JA
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Udvendig mål B x D x H [mm] 30 x 12 x 48 40 x 13 x 60 50 x 14 x 71

Bøjlens indvendig højde [mm] 16,00 22,00 26,00
Bøjlens materialetykkelse [mm] 5,00 6,00 7,00
Bøjlens indvendig bredde [mm] 14,30 20,00 25,00
Best.-nr. 248-527-JA 248-528-JA 248-529-JA

 W Til sikker opbevaring af nøgle 
og andre værdier

 W Meget modstandsdygtig 
zinktrykstøbning

 W Individuel kombination med 
4 tal

 W 10.000 frit valgbare, 
nulstillelige kombinationer

 W Til vægmontering 
indendørs eller i beskyttede 
udendørs områder, inkl. 
monteringsmateriale

 W Auto-stop ved 0-0-0-0 letter 
åbningen i dårligt lys

Låse og nøgleskabe

Nøgleskab KEY SAFE

Robust cylinderlås
 W Massiv messingkorpus
 W Alsidig anvendelse, god kvalitet

Justerbar kodelås
 W Massiv messingkorpus

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     

Cylinder hængelås til udskiftelige profil-halvcylindere
 W Søvandsbestandig hi-tech lås til udskiftelige profil-halvcylindere
 W Bøjle af rustfrit stål, dobbelt låst
 W Forberedt til montering
 W Kan bruges til næsten alle DIN profil-halvcylindere med aflåselig nøglekam (længde 10/30 mm). Hurtig montering, 
afmontering og udskiftning. Cylinderne behøver ikke at blive bearbejdet til montering.

 W Levering uden cylinder

https://www.denios.dk/products/263541
https://www.denios.dk/products/263542
https://www.denios.dk/products/263543
https://www.denios.dk/products/263544
https://www.denios.dk/products/248530
https://www.denios.dk/products/248531
https://www.denios.dk/products/263545
https://www.denios.dk/products/263546
https://www.denios.dk/products/263547
https://www.denios.dk/products/248527
https://www.denios.dk/products/248528
https://www.denios.dk/products/248529
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Lysetid [h] 2 19 12 10 14

Batteri 2 x AAA, 1,5 V 3 x AA 4 x D Ni-MH NiMH 3AAA
Levering inkl. batteri ja ja ja ja ja
Lysområde [m] 24 164 272 – 78
Lysstyrke (lumen) [lm] 117 110 530 1600 141
Ex-beskyttelsesklasse (karakteri-
sering) Ex II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga Ex II 1 D Ex ia IIIC T130°C Da

Ex II 1 G EX ia IIC T4 Ga Ex II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga Ex II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga Ex II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga

Best.-nr. 274-270-JA 226-099-JA 274-276-JA 274-268-JA 274-271-JA

Bestell-Nr. 
274-270-JA
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Ex-beskyttet belysning

 W Kraftige lommelygter til robuste omgivelser
 W High performance LED, overgår DIN 14649
 W Meget stabil kabinet
 W Strop med nøgle til batterifaget
 W IPX7 stænkbeskyttelse
 W Kan leveres med hjelmmontage-sæt (se tilbehør)

Mobilt LED-belysningssystem

LED-Penlight
 W Slagfast ABS-kabinet, vandtæt
 W Pladsbesparende og produktiv i farezonen
 W Sikkerhedscertificeret til ATEX zone 0 
(kategori 1)

 W Tænd/sluk kontakt i toppen

LED pandelygte til Ex-zone 0, 4 modi
 W Til forskellige indstillinger: høj, dyb, nedad eller blinkmodus
 W Inkl. gummibånd til hjelme og stofrem til at bære lampen direkte på hovedet

LED-projektør
 W Lampehoved kan drejes 120°
 W 3 modi (fuld styrke, reduceret styrke, blinklys)
 W Fire LED, drevet af Ni-MH batterier af den nyeste generation, belyser en distance 
på op til 272 meter.

 W Passer også i en hjelmholder (hjelmholder 
fås som tilbehør)

LED lygte, kompakt og med høj lysstyrke

godkendt til Ex-zone 0

 Aktuelle priser på www.denios.dk     

 W Komplet udtrækkelig stang med 360° graders drejeligt hoved
 W Udtræksblokering for stangen
 W Sammenklappelig, let at transportere, hurtigt klar til brug

1 2 3 4 5

1
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4
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https://www.denios.dk/products/274270
https://www.denios.dk/products/226099
https://www.denios.dk/products/274276
https://www.denios.dk/products/274268
https://www.denios.dk/products/274271
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Lysetid [h] 13 34 15 16

Batteri 3 AA LiFePO4 3 x AA 3 x AAA
Levering inkl. batteri nej ja nej ja
Lysområde [m] 134 108 134 61
Lysstyrke (lumen) [lm] 267 132 329 115
Ex-beskyttelsesklasse (karakterisering) Ex II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga Zone 0 Ex II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga Ex II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga Ex II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga
Best.-nr. 267-002-JA 267-003-JA 267-004-JA 267-006-JA
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Ex-beskyttet belysning

LED pandelygte til Ex-zone 0, med blinklys
 W Pandelygter letter opgaver hvor begge hænder skal bruges
 W Fastgørelse på hjelmen eller direkte på hovedet
 W Høj bærekomfort vha. polstret pandeparti og lav vægt
 W Batterier (Alkaline) følger med ved leveringen

LED lommelygte til Ex-zone 0, inkl. lithium-ion-batteri
 W Kraftige lommelygter til robuste omgivelser
 W Fuldtids indikator for batteriets opladningsniveau
 W IP klassificering IPX7 (Beskyttet mod nedsænkning i vand ned til 1 meter i 30 min)
 W 3 modi: høj / lav / blink
 W Specielt lithium-batteri som kan genoplades 2000 gange
 W Op til 132 lumen og 34 timers lysetid

 W Med automatisk lyssensor (tilpasser sig automatisk det omgivende lysniveau)
 W Dobbelt stråle (punkt-og projektørlys), det sekundære projektørlys oplyser potentielle faresteder
 W Integreret klemme til fastgørelse på sikkerhedsvesten - for frie hænder

LED lommelygte til Ex-zone 0 med automatisk lyssensor

LED lommelygte til Ex-zone 0, inkl. punkt- og 
projektørlys funktion

 W 3 lysniveauer (høj, middel, lav)
 W 4 modi: punktlys, projektørlys eller begge LED’er på samme tid, blinklys
 W Drejelig 90° hoved
 W Fastgørelses-clip med integreret magnet

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     

www.denios.dk/kat/23503

Du kan finde alle produkter fra kategorien 
Ex-sikret nødbelysning her:

1 2 3 4
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https://www.denios.dk/products/267002
https://www.denios.dk/products/267003
https://www.denios.dk/products/267004
https://www.denios.dk/products/267006
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Vejeområde maks. 200 g 350 g 1,0 kg 2,0 kg 3,5 kg 6,0 kg 6,0 kg 10 kg

Læsbarhed 10 mg 1 mg 10 mg 100 mg 10 mg 1 g 100 mg 100 mg
Diameter vejeplade [mm] 105 81 – – – – – –
Dimensioner vejeplade [mm] – – 130 x 130 130 x 130 130 x 130 150 x 170 150 x 170 150 x 170
Reproducerbarhed 10 mg 2 mg 10 mg 100 mg 20 mg 1 g 100 mg 100 mg
Linearitet 20 mg 5 mg 30 mg 200 mg 50 mg 2 g 300 mg 300 mg
Best.-nr. 266-415-JA 266-417-JA 266-419-JA 266-420-JA 266-422-JA 266-423-JA 266-424-JA 266-425-JA
Best.-nr. DAkkS-kalibreringscertifikater 266-677-JA 266-677-JA 266-677-JA 266-677-JA 266-677-JA 266-678-JA 266-678-JA 266-678-JA

Vejeområde maks. 100 g 200 g 200 g 500 g 600 g 1,0 kg 1,2 kg 2,0 kg 2,2 kg 3,0 kg 5,2 kg 6,0 kg

Læsbarhed 1 mg 10 mg 1 mg 100 mg 10 mg 10 mg 100 mg 10 mg 1 g 100 mg 1 g 100 mg
Diameter vejeplade [mm] 82 105 82 150 105 150 150 150 150 150 150 150
Reproducerbarhed 1 mg 10 mg 1 mg 100 mg 10 mg 10 mg 100 mg 10 mg 1 g 100 mg 1 g 100 mg
Linearitet 5 mg 20 mg 5 mg 200 mg 30 mg 50 mg 300 mg 50 mg 2 g 300 mg 3 g 300 mg
Best.-nr. 266-401-JA 266-402-JA 266-403-JA 266-404-JA 266-405-JA 266-406-JA 266-407-JA 266-408-JA 266-409-JA 266-410-JA 266-411-JA 266-412-JA
Best.-nr. DAkkS-kalibre-
ringscertifikater 266-677-JA 266-677-JA 266-677-JA 266-677-JA 266-677-JA 266-677-JA 266-677-JA 266-677-JA 266-677-JA 266-677-JA 266-678-JA 266-678-JA

Vejeområde maks. 3 kg 6 kg 8 kg 12 kg 24 kg 30 kg

Læsbarhed 100 mg 500 mg 100 mg 1 g 2 g 1 g
Dimensioner vejeplade [mm] 253 x 227 253 x 227 253 x 227 253 x 227 253 x 227 253 x 227
Reproducerbarhed 100 mg 500 mg 100 mg 1 g 2 g 1 g
Linearitet 300 mg 1,500 g 300 mg 3 g 6 g 3 g
Best.-nr. 266-466-JA 266-467-JA 266-468-JA 266-469-JA 266-470-JA 266-471-JA
Best.-nr. DAkkS-kalibreringscertifikater 266-677-JA 266-678-JA 266-678-JA 266-678-JA 266-678-JA 266-678-JA

MULTI

MULTI

MULTI

 Aktuelle priser på www.denios.dk     
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Industrivægte

www.denios.dk/shop

 W Kan f.eks. bruges i produktionen, på lageret eller ved 
kvalitetskontrol

 W Ekstra visning på bagsiden

KERN bordvægte CKB, 
vejeområde op til 30 kg

 W Mange funktioner såsom fratræk af tara, recepturfunktion 
og optælling af stykker

 W RS-232 interface til at sende data til computer eller 
printer som standard

 W Fleksibel i brug vha batteridrift (følger ikke med ved 
leveringen)

 W Basismodel

KERN præcisionsvægte EMB, 
vejeområde op til 6 kg

 W Fleksibel i brug vha batteridrift (inkl. batteri)
 W Nem og komfortabel betjening via 2 trykknapper
 W Ekstra lav konstruktion

 W Mange laboratoriefunktioner såsom fratræk af tara, 
recepturfunktion og procentbestemmelse

KERN præcisionsvægte PCB 
vejeområde op til 10 kg

 W Fri programmerbar vejningsenhed
 W Fleksibel i brug vha batteridrift (følger ikke med ved 
leveringen)

 W Optælling af stykker
 W RS-232 interface til at sende data til computer eller 
printer som standard

(tilbehør)

(tilbehør)

(tilbehør)

(tilbehør)

(tilbehør)

(tilbehør)

https://www.denios.dk/products/266415
https://www.denios.dk/products/266417
https://www.denios.dk/products/266419
https://www.denios.dk/products/266420
https://www.denios.dk/products/266422
https://www.denios.dk/products/266423
https://www.denios.dk/products/266424
https://www.denios.dk/products/266425
https://www.denios.dk/products/266677
https://www.denios.dk/products/266677
https://www.denios.dk/products/266677
https://www.denios.dk/products/266677
https://www.denios.dk/products/266677
https://www.denios.dk/products/266678
https://www.denios.dk/products/266678
https://www.denios.dk/products/266678
https://www.denios.dk/products/266401
https://www.denios.dk/products/266402
https://www.denios.dk/products/266403
https://www.denios.dk/products/266404
https://www.denios.dk/products/266405
https://www.denios.dk/products/266406
https://www.denios.dk/products/266407
https://www.denios.dk/products/266408
https://www.denios.dk/products/266409
https://www.denios.dk/products/266410
https://www.denios.dk/products/266411
https://www.denios.dk/products/266412
https://www.denios.dk/products/266677
https://www.denios.dk/products/266677
https://www.denios.dk/products/266677
https://www.denios.dk/products/266677
https://www.denios.dk/products/266677
https://www.denios.dk/products/266677
https://www.denios.dk/products/266677
https://www.denios.dk/products/266677
https://www.denios.dk/products/266677
https://www.denios.dk/products/266677
https://www.denios.dk/products/266678
https://www.denios.dk/products/266678
https://www.denios.dk/products/266466
https://www.denios.dk/products/266467
https://www.denios.dk/products/266468
https://www.denios.dk/products/266469
https://www.denios.dk/products/266470
https://www.denios.dk/products/266471
https://www.denios.dk/products/266677
https://www.denios.dk/products/266678
https://www.denios.dk/products/266678
https://www.denios.dk/products/266678
https://www.denios.dk/products/266678
https://www.denios.dk/products/266678
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Vejeområde maks. 15 kg 35 kg 60 kg 60 kg 150 kg 150 kg 150 kg 300 kg 300 kg 300 kg

Læsbarhed 5 g 10 g 20 g 20 g 50 g 50 g 50 g 100 g 100 g 100 g
Dimensioner vejeplade [mm] 305 x 315 305 x 315 305 x 315 550 x 550 305 x 315 550 x 550 950 x 500 305 x 315 550 x 550 950 x 500
Reproducerbarhed 5 g 10 g 20 g 20 g 50 g 50 g 50 g 100 g 100 g 100 g
Linearitet 10 g 20 g 40 g 40 g 100 g 100 g 100 g 200 g 200 g 200 g
Best.-nr. 266-549-JA 266-550-JA 266-551-JA 266-552-JA 266-553-JA 266-554-JA 266-555-JA 266-556-JA 266-557-JA 266-558-JA
Best.-nr. DAkkS-kalibreringscertifikater 266-678-JA 266-678-JA 266-679-JA 266-679-JA 266-679-JA 266-679-JA 266-679-JA 266-679-JA 266-679-JA 266-679-JA

Materiale kabinet kunststof rustfrit stål

Vejeområde maks. 20 kg 50 kg 50 kg 99 kg 100 kg 200 kg 200 kg 500 kg 1 t 50 kg 100 kg 200 kg
Læsbarhed 10 g 20 g 100 g 50 g 200 g 100 g 500 g 1 kg 2 kg 100 g 200 g 500 g
Udvendig mål B x D [mm] 82 x 43 82 x 43 82 x 43 82 x 43 82 x 43 82 x 43 82 x 43 82 x 43 82 x 43 96 x 43 96 x 43 96 x 43
Best.-nr. 266-628-JA 266-629-JA 266-630-JA 266-631-JA 266-632-JA 266-633-JA 266-634-JA 266-635-JA 266-636-JA 266-639-JA 266-640-JA 266-641-JA
Best.-nr. DAkkS-kalibre-
ringscertifikater 266-690-JA 266-690-JA 266-690-JA 266-691-JA 266-691-JA 266-691-JA 266-691-JA 266-692-JA 266-692-JA 266-690-JA 266-691-JA 266-691-JA

(tilbehør)

MULTI

MULTI

Symbolforklaring

Tilbehør Best.-nr.

Akkumulator drift intern, inkl. adapter (EURO, CH, UK, US), til vægte PCB 
og FKB 266-426-JA

Akkumulator drift intern (EU) til vægte FCB 266-472-JA
Karabinhage af rustfrit stål med sikkerhedslukning, til vægte HCB/HCN 266-637-JA
Krog af rustfrit stål, til vægte HCB/HCN 266-638-JA
Matrix-nåleprinter til vægte 572 266-446-JA
Papirruller til Matrix-nåleprinter til vægte 572, 10 stk. 266-447-JA
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Industrivægte

 W Kan bruges som f.eks. kontrolvægt i produktionen, på lageret eller 
ved kvalitetskontrol

KERN hængevægte HCB / HCN, 
vejeområde op til 1 t

 W Kabinet af kunststof eller rustfrit stål
 W Kabinet af rustfrit stål, beskyttet mod støv og stænk IP 65
 W Hold-funktion - bekvem aflæsning af vægten, automatisk eller 
ved tryk på 'hold'-knappen

 W Fleksibel i brug vha. batteridrift (inkl. batteri)
 W Visning af spidsbelastning
 W Vægte op til 200 kg med krog af rustfrit stål og karabinhage

 W Alsidig i brug, f.eks. i forsendelsesafdelingen 
eller som kontrolvægt

KERN pallevægte EOB, vejeområde 
op til 300 kg

 W Nem betjening via 4 trykknapper
 W Vejeplade af rustfrit stål
 W Vægtindikator med vægholder
 W Sikker drift via strømforsyning

(tilbehør)

KERN 
hængevægt 
HCN af 
kunststof

KERN hængevægt 
HCN af rustfrit stål

Du kan finde alle produkter fra 
kategorien vægte her:

www.denios.dk/kat/36133

Omskiftelig 
vejningsenhed Hængevægt funktion

Addition af 
recepturens 
bestanddele

Fravigelse i % fra 
referenceværdien

Optælling af stykker Interface RS-232 Rustfrit stål

DakkS-
kalibreringscertifikat Batteri drift Hold funktion Akkumulator drift

Vejningsprincip:  
belastningsmåling

Universal netadapter 
til EU, CH, GB, USA

Print af dato og 
klokkeslæt med  
KERN printer

Beskyttet mod  
støv og stænk  
IP 65

https://www.denios.dk/products/266549
https://www.denios.dk/products/266550
https://www.denios.dk/products/266551
https://www.denios.dk/products/266552
https://www.denios.dk/products/266553
https://www.denios.dk/products/266554
https://www.denios.dk/products/266555
https://www.denios.dk/products/266556
https://www.denios.dk/products/266557
https://www.denios.dk/products/266558
https://www.denios.dk/products/266678
https://www.denios.dk/products/266678
https://www.denios.dk/products/266679
https://www.denios.dk/products/266679
https://www.denios.dk/products/266679
https://www.denios.dk/products/266679
https://www.denios.dk/products/266679
https://www.denios.dk/products/266679
https://www.denios.dk/products/266679
https://www.denios.dk/products/266679
https://www.denios.dk/products/266628
https://www.denios.dk/products/266629
https://www.denios.dk/products/266630
https://www.denios.dk/products/266631
https://www.denios.dk/products/266632
https://www.denios.dk/products/266633
https://www.denios.dk/products/266634
https://www.denios.dk/products/266635
https://www.denios.dk/products/266636
https://www.denios.dk/products/266639
https://www.denios.dk/products/266640
https://www.denios.dk/products/266641
https://www.denios.dk/products/266690
https://www.denios.dk/products/266690
https://www.denios.dk/products/266690
https://www.denios.dk/products/266691
https://www.denios.dk/products/266691
https://www.denios.dk/products/266691
https://www.denios.dk/products/266691
https://www.denios.dk/products/266692
https://www.denios.dk/products/266692
https://www.denios.dk/products/266690
https://www.denios.dk/products/266691
https://www.denios.dk/products/266691
https://www.denios.dk/products/266426
https://www.denios.dk/products/266472
https://www.denios.dk/products/266637
https://www.denios.dk/products/266638
https://www.denios.dk/products/266446
https://www.denios.dk/products/266447
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Længde [mm] Best.-nr.

380 250-295-JA

Nøglevidde Længde [mm] Best.-nr.

6 x 7 mm 125 250-297-JA
8 x 9 mm 125 250-298-JA
10 x 11 mm 140 250-310-JA
12 x 13 mm 160 250-311-JA
16 x 17 mm 200 250-312-JA
17 x 19 mm 225 250-313-JA
20 x 22 mm 240 250-314-JA
24 x 27 mm 270 250-315-JA
30 x 32  mm 300 250-316-JA

Længde [mm] Best.-nr.

200 250-374-JA

Spændvidde Længde [mm] Best.-nr.

maks. 30 mm 250 250-376-JA
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Gnistfrit værktøj

www.denios.dk/shop

Universal tromlenøgle, bronze, gnistfri

Dobbelt gaffelnøgle af bronze, gnistfri

Kombitang, af CuBe, gnistfri

Vandpumpetang, af CuBe, gnistfri

 Aktuelle priser på www.denios.dk     

Sikkert arbejde i eksplosionsfarlige områder

Sikkert arbejde i eksplosionsfarlige områder

 W Af bronze (aluminium-bronze)
 W Fin sandblæst overflade
 W Til 22 tromlelukninger
 W Godkendt til Ex-zone 1, 21

 W Analog DIN 3110
 W Værktøjerne er ekstremt korrosionsbestandige, også mod saltvand.

Sikkert arbejde i eksplosionsfarlige områder

Sikkert arbejde i eksplosionsfarlige områder

 W Værktøj af kobber-beryllium (CuBe) er ikke magnetisk.
 W Værktøjerne er ekstremt korrosionsbestandige, også mod saltvand.
 W Godkendt til Ex-zone 1, 21

 W Vandpumpetænger / polygriptænger / papegøjetænger af kobber-beryllium (CuBe) er ikke 
magnetiske.

 W Gnistfrit værktøj af speciel ikke-jern legering. Certificeret til zoner med brændbare eller 
letantændelige dampe, væsker eller støv, iht. ATEX 1999/92/EG.

https://www.denios.dk/products/250295
https://www.denios.dk/products/250297
https://www.denios.dk/products/250298
https://www.denios.dk/products/250310
https://www.denios.dk/products/250311
https://www.denios.dk/products/250312
https://www.denios.dk/products/250313
https://www.denios.dk/products/250314
https://www.denios.dk/products/250315
https://www.denios.dk/products/250316
https://www.denios.dk/products/250374
https://www.denios.dk/products/250376


Type Vægt [g] Best.-nr.

forhammer
3000 250-381-JA
5000 250-382-JA
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Type Nøglevidde Best.-nr.

topnøgle sæt 1/4” 4-14 mm 250-345-JA

Type Nøglevidde Best.-nr.

topnøgle sæt 1/2” 10-32 mm 250-346-JA

Klinge Længde [mm] Best.-nr. skruetrækker

4,5 mm 100 250-357-JA
6 mm 150 250-358-JA
8 mm 150 250-359-JA
10 mm 200 250-360-JA
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Gnistfrit værktøj

 W 16-teiliges Set mit: 
Kunststoffkasten mit Schaumeinlage, je 1x Umschaltknarre, Verlängerung 100 mm, 
Steckschlüssel-Einsätze 4/4,5/5/5,5/6/7/8/9/10/11/12/13/14 mm

 W Werkzeuge aus Kupfer-Beryllium (CuBe) sind amagnetisch.

 W Sæt med 27 dele: 
plastkasse med skum, 1x skralde, forlænger 250 mm, t-håndtag 320 mm, ledhåndtag 380 mm, 
toppe 10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/32 mm

Topnøglesæt 1/4” af CuBe, gnistfri

Topnøglesæt 1/2” af bronze, gnistfri

Skruetrækker, af CuBe, gnistfri

Forhammer af bronze, gnistfri

Bestilling og service 76 24 40 80  Aktuelle priser på www.denios.dk     

Sikkert arbejde i eksplosionsfarlige områder

 W Sæt med 16 dele: 
plastkasse med skum, 1x skralde, forlænger 100 mm, toppe 4/4,5/5/5,5/6/7/8/9/10/11/12/13/14 mm

 W Værktøj af kobber-beryllium (CuBe) er ikke magnetisk.

Sikkert arbejde i eksplosionsfarlige områder

Sikkert arbejde i eksplosionsfarlige områder

Sikkert arbejde i eksplosionsfarlige områder

Sikkert arbejde i eksplosionsfarlige områder

 W Skruetrækker og stjerneskruetrækker af kobber-beryllium i forskellige størrelser
 W Gnistfrit værktøj af speciel ikke-jern legering. Certificeret til zoner med brændbare eller 
letantændelige dampe, væsker eller støv, iht. ATEX 1999/92/EG.

Sikkert arbejde i eksplosionsfarlige områder

 W Tilsvarende DIN 1042
 W Med hickoryskaft
 W Godkendt til Ex-zone 1, 21
 W Værktøjerne er ekstremt korrosionsbestandige, også mod saltvand.

https://www.denios.dk/products/250381
https://www.denios.dk/products/250382
https://www.denios.dk/products/250345
https://www.denios.dk/products/250346
https://www.denios.dk/products/250357
https://www.denios.dk/products/250358
https://www.denios.dk/products/250359
https://www.denios.dk/products/250360
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Længde [mm] Best.-nr. koben Best.-nr. koben med spids og æg

450 250-412-JA –
600 262-949-JA –
750 262-950-JA –
1000 262-952-JA 262-956-JA
1500 262-953-JA 262-958-JA
1800 262-954-JA 262-959-JA

Type Størrelse Længde [mm] Best.-nr.

håndskovl 180 x 220 mm 550 250-408-JA
skovl med kant, lige skaft 240 x 290 mm 1600 250-405-JA
skovl med kant, D-formet håndtag 240 x 290 mm 1270 265-043-JA

Nøglevidde Længde [mm] Best.-nr.

6 mm 130 250-327-JA
7 mm 130 250-328-JA
8 mm 135 250-329-JA
10 mm 150 250-330-JA
12 mm 190 250-331-JA
13 mm 190 250-332-JA
14 mm 190 250-333-JA
17 mm 210 250-334-JA
19 mm 230 250-335-JA
24 mm 270 250-336-JA
27 mm 280 250-337-JA
30 mm 300 250-338-JA
32 mm 300 250-339-JA

Sikkert arbejde i eksplosionsfarlige områder

 W Godkendt til Ex-zone 1, 21
 W Værktøjerne er ekstremt korrosionsbestandige, også mod saltvand.

Ti
lb

eh
ør

 ti
l l

ag
er

Skovle og spader, af bronze, gnistfri

 W Analog DIN 3113

Ringgaffelnøgle af bronze, gnistfri

Koben af bronze, gnistfri

 W Fås også i udførelse med spids og æg

Du kan finde alle produkter fra kategorien 
gnistfrit værktøj her:

www.denios.dk/kat/25302

Sikkert arbejde i eksplosionsfarlige områder

Sikkert arbejde i eksplosionsfarlige områder

 W Af bronze (aluminium-bronze)
 W Godkendt til Ex-zone 1, 21
 W Værktøjerne er ekstremt korrosionsbestandige, også mod saltvand.

https://www.denios.dk/products/250412
https://www.denios.dk/products/262949
https://www.denios.dk/products/262950
https://www.denios.dk/products/262952
https://www.denios.dk/products/262956
https://www.denios.dk/products/262953
https://www.denios.dk/products/262958
https://www.denios.dk/products/262954
https://www.denios.dk/products/262959
https://www.denios.dk/products/250408
https://www.denios.dk/products/250405
https://www.denios.dk/products/265043
https://www.denios.dk/products/250327
https://www.denios.dk/products/250328
https://www.denios.dk/products/250329
https://www.denios.dk/products/250330
https://www.denios.dk/products/250331
https://www.denios.dk/products/250332
https://www.denios.dk/products/250333
https://www.denios.dk/products/250334
https://www.denios.dk/products/250335
https://www.denios.dk/products/250336
https://www.denios.dk/products/250337
https://www.denios.dk/products/250338
https://www.denios.dk/products/250339
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Sikkerhedskniv SECUPRO

  

Sikkerhedskniv SECUMAX
 W Nemt og sikkert bladskifte
 W Egnet til højre- og venstrehåndede

  

Tilbehør til sikkerhedsknive
 W Robust bæltetaske
 W Nem transport
 W Plads til alle kompakte MARTOR sikkerhedsknive 
og sikkerhedssakse

 Bæltetaskerne er uden inhold

Type Materiale Best.-nr.

Bæltetaske S Nylon 289-038-JA
Bæltetaske M Nylon 289-039-JA
Bæltetaske L Nylon 289-040-JA

Type SECUMAX 350 SECUMAX 320

Materiale Glasfiberforstærket plast Glasfiberforstærket plast
Skæredybde (mm) [styk] 6 4
Udvendig mål B x D x H [mm] 16 x 157 x 42 19 x 168 x 62

288-999-JA 289-000-JA

Type SECUPRO MARTEGO SECUPRO MERAK

Materiale Aluminium Glasfiberforstærket plast
Skæredybde (mm) [mm] 9 9
Udvendig mål B x D x H [mm] 22 x 160 x 58 22 x 138 x 55

Type SECUNORM 500 SECUNORM 300

Materiale Aluminium Glasfiberforstærket plast
Skæredybde (mm) [mm] 17 17
Udvendig mål B x D x H [mm] 22 x 154 x 38 22 x 154 x 38

NYHED

NYHED

NYHED

NYHED
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Sikkerhedskniv SECUNORM
 W Automatisk tilbagetrækning af bladet giver høj sikkerhed
 W Så snart du begynder at skære, skal du slippe skyderen - så forsvinder 
kniven tilbage i håndtaget umiddelbart efter at du har skåret

 W Egnet til højre- og venstrehåndede
 W Nemt bladskifte

 W Fuldautomatisk tilbagetrækning af bladet giver høj sikkerhed
 W Så snart klingen forlader det skærematerialet, trækker den sig selv tilbage i håndtaget, selv om du 
stadig holder skyderen eller håndtaget nede

 W Let bladskifte - den integrerede magnet forhindrer, at bladet falder ud
 W Egnet til højre- og venstrehåndede

Du kan finde alle produkter 
fra kategorien skæreværktøj 
her:

www.denios.dk/
kat/573509

https://www.denios.dk/products/289038
https://www.denios.dk/products/289039
https://www.denios.dk/products/289040
https://www.denios.dk/products/288999
https://www.denios.dk/products/289000
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Vores forbudsskilte fås i forskellige størrelser og materialer.

Type Rygning forbudt

Materiale Folie Kunststof Aluminium
Diameter [mm] 100 200 100 200 100 200 300
Best.-nr. 267-591-JA 219-110-JA 285-109-JA 285-110-JA 290-517-JA 266-729-JA 266-728-JA

I vores sortiment finder du et stort udvalg af forbudsskilte iht. ISO 7010 samt i praksis afprøvede forbudsskilte.
Forbudsskilte iht. ISO 7010

 W Forbudsskilte forhindrer en bestemt adfærd, der kan føre til en farlig situation
 W De er let genkendelige på deres runde form og røde farve og bidrager i høj grad til sikkerheden på 
arbejdspladsen.

 W Lysægte og langtidsholdbar

 

 

Type Øjenbeskyttelse påbudt

Materiale Folie Kunststof Aluminium
Diameter [mm] 30 50 100 200 200 300 200
Best.-nr. 285-081-JA 285-082-JA 266-795-JA 266-793-JA 285-083-JA 285-084-JA 266-794-JA

I vores sortiment finder du et stort udvalg af påbudsskilte iht. ISO 7010 samt i praksis afprøvede påbudsskilte.
Påbudsskilt iht. ISO 7010

 W Påbudsskilte henviser til beskyttelsesforanstaltninger samt risici og farer på arbejdspladsen, for at 
undgå ulykker og skader

 W Dermed bidrager påbudsskilte ikke kun til arbejdssikkerheden, men også til medarbejdernes sundhed
 W Lysægte og langtidsholdbar

 

 

Type Advarsel mod varm overflade

Materiale Folie Kunststof Aluminium
Sidelængde [mm] 25 50 100 200 200 100 200
Best.-nr. 285-163-JA 285-164-JA 266-706-JA 266-703-JA 285-165-JA 266-705-JA 266-704-JA

I vores sortiment finder du et stort udvalg af advarselsskilte iht. ISO 7010 samt i praksis afprøvede advarselsskilte.
Advarselsskilte iht. ISO 7010

 W Advarselsskilte identificerer potentielle farekilder og forhindringer, og øger således ikke kun 
medarbejdernes bevidsthed, men bidrager også til arbejdssikkerheden generelt

 W Lysægte og langtidsholdbar
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Du kan finde alle 
produkter fra kategorien 
advarselsskilte her:

www.denios.dk/
kat/458981

Du kan finde alle 
produkter fra kategorien 
påbudsskilte her:

www.denios.dk/
kat/458982

Du kan finde alle 
produkter fra kategorien 
forbudsskilte her:

www.denios.dk/
kat/458983

https://www.denios.dk/products/267591
https://www.denios.dk/products/219110
https://www.denios.dk/products/285109
https://www.denios.dk/products/285110
https://www.denios.dk/products/290517
https://www.denios.dk/products/266729
https://www.denios.dk/products/266728
https://www.denios.dk/products/285081
https://www.denios.dk/products/285082
https://www.denios.dk/products/266795
https://www.denios.dk/products/266793
https://www.denios.dk/products/285083
https://www.denios.dk/products/285084
https://www.denios.dk/products/266794
https://www.denios.dk/products/285163
https://www.denios.dk/products/285164
https://www.denios.dk/products/266706
https://www.denios.dk/products/266703
https://www.denios.dk/products/285165
https://www.denios.dk/products/266705
https://www.denios.dk/products/266704
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Brandskilte
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Type brandslukker Brandslukker brandslukker

Materiale Folie Kunststof Aluminium
B x H [mm] 150 x 150 200 x 200 150 x 150 200 x 200 150 x 150 200 x 200
Selvlysende ja
Stk. pr. pakke 10 stk.
Best.-nr. 219-108-JA 219-142-JA 285-047-JA 285-048-JA 219-115-JA 219-143-JA

Type Brandalarm

Materiale Aluminium Kunststof
B x H [mm] 150 x 150 200 x 200 150 x 150 200 x 200
Selvlysende ja
Stk. pr. pakke 5 stk.
Best.-nr. 219-130-JA 219-131-JA 285-066-JA 285-067-JA

Type Stige

Materiale Aluminium Kunststof
B x H [mm] 150 x 150 200 x 200 150 x 150 200 x 200
Selvlysende ja
Stk. pr. pakke 5 stk.
Best.-nr. 290-237-JA 290-238-JA 290-239-JA 290-240-JA

Ti
lb

eh
ør

 ti
l l

ag
er

Du kan finde alle produkter fra kategorien 
brandskilte her:

www.denios.dk/kat/12910

I vores sortiment finder du et stort udvalg af brandskilte iht. ISO 7010 / ISO 3864.

Brandskilte

 W Brandskilte henviser til installationer eller udstyr, der er vigtige for brandbeskyttelsen
 W Med påtryk, lysægte og langtidsholdbar
 W Alle selvlysende skilte har en lysstyrke som ligger over kravene af den tyske standard DIN 67510.

 

I vores sortiment finder du et stort udvalg af brandskilte udformet som vinkelskilte, 
der rager ud i lokalet og derfor er mere synlige.

Brandskilte som vinkelskilte

 W Skiltet er godt synligt
 W Alle selvlysende skilte har en lysstyrke som ligger over kravene af den tyske 
standard DIN 67510.

 

I vores sortiment finder du et stort udvalg af brandskilte udformet som faneskilte, 
som rager ud i lokalet og derfor er mere synlige.

Brandskilte som faneskilte

 W Lysægte og langtidsholdbar
 W Alle selvlysende skilte har en lysstyrke som ligger over kravene af den tyske 
standard DIN 67510.

 

https://www.denios.dk/products/219108
https://www.denios.dk/products/219142
https://www.denios.dk/products/285047
https://www.denios.dk/products/285048
https://www.denios.dk/products/219115
https://www.denios.dk/products/219143
https://www.denios.dk/products/219130
https://www.denios.dk/products/219131
https://www.denios.dk/products/285066
https://www.denios.dk/products/285067
https://www.denios.dk/products/290237
https://www.denios.dk/products/290238
https://www.denios.dk/products/290239
https://www.denios.dk/products/290240


Flugtvejsskilte

www.denios.dk/shopAktuelle priser på www.denios.dk628
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Type Nødudgang nedad

Materiale Folie Aluminium Kunststof
B x H [mm] 300 x 150 400 x 200 300 x 150 400 x 200 300 x 150 400 x 200
Selvlysende ja
Stk. pr. pakke 10 stk. 5 stk. 10 stk. 5 stk.
Best.-nr. 219-138-JA 219-139-JA 219-140-JA 219-141-JA 284-988-JA 284-989-JA

I vores sortiment finder du et stort udvalg af flugtvejsskilte iht. ISO 7010 / ISO 3864.
Flugtvejsskilte iht. ISO 7010

 W Flugtvejsskilte henviser til installationer, udstyr eller flugtveje, der er vigtige for at personer kan blive 
reddet

 W Med påtryk, lysægte og langtidsholdbar
 W Alle selvlysende skilte har en lysstyrke som ligger over kravene af den tyske standard DIN 67510.

 

 

Type Førstehjælp

Materiale Aluminium Kunststof
B x H [mm] 150 x 150 200 x 200 150 x 150 200 x 200
Selvlysende ja
Stk. pr. pakke 5 stk.
Best.-nr. 173-703-JA 173-704-JA 285-014-JA 285-015-JA

I vores sortiment finder du et omfattende udvalg af flugtvejsskilte udformet som vinkelskilte, der rager ud i rummet og derfor er 
mere synlige.

Flugtvejsskilte som vinkelskilte

 W Skiltet er godt synligt
 W Alle selvlysende skilte har en lysstyrke som ligger over kravene af den tyske standard DIN 67510.

 

 

Type Øjenskylleinstallation

Materiale Aluminium Kunststof
B x H [mm] 150 x 150 200 x 200 150 x 150 200 x 200
Selvlysende ja
Stk. pr. pakke 5 stk.
Best.-nr. 173-709-JA 173-710-JA 290-444-JA 285-033-JA

I vores sortiment finder du et omfattende udvalg af flugtvejsskilte som udhængsskilte, der rager ud i rummet og derfor er mere synlige.
Flugtvejsskilte som udhængsskilte

 W Med påtryk, lysægte og langtidsholdbar
 W Alle selvlysende skilte har en lysstyrke som ligger over kravene af den tyske standard DIN 67510.

 
 

www.denios.dk/kat/12909

Du kan finde alle produkter fra kategorien 
flugtvejsskilte her:

https://www.denios.dk/products/219138
https://www.denios.dk/products/219139
https://www.denios.dk/products/219140
https://www.denios.dk/products/219141
https://www.denios.dk/products/284988
https://www.denios.dk/products/284989
https://www.denios.dk/products/173703
https://www.denios.dk/products/173704
https://www.denios.dk/products/285014
https://www.denios.dk/products/285015
https://www.denios.dk/products/173709
https://www.denios.dk/products/173710
https://www.denios.dk/products/290444
https://www.denios.dk/products/285033
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Års kontrolmærker 2023 2024 2025 2026 2027

Farve blå rød brun gul orange
Materiale Dokumentfolie
Diameter [mm] 30
Stk. / pakke 5 ark
Best.-nr. 290-128-JA 290-129-JA 290-130-JA 290-131-JA 290-132-JA

Års kontrolmærker 2023 2024 2025 2026 2027

Materiale Folie
B x H [mm] 60 x 20
Stk. / pakke 5 ark
Best.-nr. 290-110-JA 290-111-JA 290-112-JA 290-113-JA 290-114-JA

Type Udråbstegn

B x H [mm] 15 x 15 21 x 21 26 x 26 37 x 37 52 x 52 105 x 105
Materiale Folie
Best.-nr. 285-076-JA 191-810-JA 193-048-JA 191-812-JA 193-049-JA 193-050-JA
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Kontrolmærker  
(forskellige versioner, størrelser og årstal)

 W Kontrolmærker viser, hvornår maskiner, systemer og udstyr sidst er blevet kontrolleret, og giver 
således oplysninger om, hvornår den næste kontrol skal finde sted.

 W Især potentielt farligt udstyr og maskiner skal regelmæssigt kontrolleres af fagpersonale.
 W Svært at fjerne og manipulationssikret (det er ikke muligt at klæbe det på igen)

Fås i forskellige versioner, størrelser og årstal. Besøg gerne vores onlineshop.  

Kontrolmærker til kabler  
(forskellige versioner, størrelser og årstal)

 W Kontrolmærker viser, hvornår maskiner, systemer og udstyr sidst er blevet kontrolleret, og giver 
således oplysninger om, hvornår den næste kontrol skal finde sted.

 W Især potentielt farligt udstyr og maskiner skal regelmæssigt kontrolleres af fagpersonale.
 W Selvklæbende folie med fremragende vedhæfteningsevne

Fås i forskellige versioner, størrelser og årstal. Besøg gerne vores onlineshop.  

Faresymboler iht. GHS
 W Faresymboler iht. GHS (Globally Harmonised System) henviser til ætsende, giftige eller eksplosive 
kemikalier

 W Siden 2015 har det været obligatorisk at mærke disse kemikalier og blandinger vha. faresymboler
 W Den selvklæbende PVC-folie gør det let at anbringe faresymbolet.
 W Alle ni piktogrammer fås i forskellige størrelser

Kategoriseringen må kun fortages af fagkyndige personer.  

Du kan finde alle produkter fra kategorien 
kontrolmærker og kvalitetsmærker her:

www.denios.dk/kat/12908

Du kan finde alle produkter fra kategorien 
faresymboler her:

www.denios.dk/kat/12907

https://www.denios.dk/products/290128
https://www.denios.dk/products/290129
https://www.denios.dk/products/290130
https://www.denios.dk/products/290131
https://www.denios.dk/products/290132
https://www.denios.dk/products/290110
https://www.denios.dk/products/290111
https://www.denios.dk/products/290112
https://www.denios.dk/products/290113
https://www.denios.dk/products/290114
https://www.denios.dk/products/285076
https://www.denios.dk/products/191810
https://www.denios.dk/products/193048
https://www.denios.dk/products/191812
https://www.denios.dk/products/193049
https://www.denios.dk/products/193050


  

 

 

360° spejl �����������������������������������������������605

A

Absorbenter�����������������������������311-333, 357
Absorbent universal �����������������������316, 357
Absorberende ������������������311-345, 357, 369
Absorberende midler�������311-345, 357, 369
Absorberende måtter ��������������315-332, 357
Absorberende pude �������������������������319-333
Absorberende ruller �������������������������������321
Absorberende slanger ���������������������319-326
Adaptere����������������������������������242-246, 276
ADR-sæt ��������������������������312, 334-341, 369
Advarselsprofiler �����������������������������587-595
Advarselsskilt ��������������������������450, 626-629
Afbryderbokse ����������������������������������������613
Affalds-caddy �����������������������������������������505
Affalds-indsamler ������������407, 487-513, 529
Affaldsbeholder �������������������������������496-512
Affaldsbeholder af rustfrit stål ���������������509
Affaldsbeholdere �������������407, 487-513, 529
Affaldsbeholder til vægmontage �����������500
Affaldskurve ������������������������������������496-512
Affaldspose �������������������������������������491-511
Affaldsposer ������������������������������������493-511
Affaldssortering �������������������������������506-508
Affaldssorteringsstation ������������������506-507
Affaldssorteringsstationer ��������������506-508
Affaldssorteringssystemer ��������������506-508
Affaldssække �����������������������������������493-512
Aflæsningsrulle �������������������������������268-271
Aflæsningsservice ����������� 127-134, 147-154
Afspærring ���������������������������������������������600
Afspærring af færdselsveje ������������601-603
Afspærringer ��������������� 93-99, 566, 582-603
Afspærringsbarriere ������� 327-329, 348-361,  
����������������������������������������������������������������397
Afspærringsbånd�����������������������������596-597
Afspærringsbøjle�����������������������������588-591
Afspærringskegle �����������������������������������601
Afspærringskæde�����������������������������������599
Afspærringsstolpe����������������������������������598
Afstandssamlinger til gulvelementer��43-45
Aftapningskar �������������� 48-73, 289-290, 369
Aftapningspumper�������������������242-256, 367
Aftapningsreoler ���������������������29, 67, 85-87
Aftapningsskabe ������������������������������������107
Akkumulatorpumper �������������������������������246
Aluminiumbokse������������������������������554-555
Alu stige med platform ��������������������������579
Alu stiger �����������������������������������������576-579
Alu transportboks ����������������������������554-555
Ansigtsbrusere ��������������������������������440-443
Anti-skrid belægning�����������������������610-611
Anti-skrid coating ����������������������������606-611
Anti-skrid måtte ������������������������������610-611
Anti-skridmåtte ��������������������������������������454
Anti-skrid måtter �����������������������������452-461
Anti-statisk sæt������������������������������242, 268
Anti statiske måtter ������������������������460-461
Apotek-udsugning ���������������������������412-415
Arbejdsborde ������������������������������������������411
Arbejdspladsmåtter�������������������������452-461
Arbejdsplatforme ����������������������������576-577
Arbejdspodier ����������������������������������576-579
Arbejdsstol ��������������������������������������574-575
Asbestsuger �������������������������������������������485
ASF beholdere ���������������������������������489-490
Askebæger ��������������������������������������513-514
ASP beholdere����������������������������������������491
Atex containerpumper���������������������249-255
Atex containerrøreværker ���������������258-259
Atex håndlygter �������������������������������618-619
Atex jordledning ����������������������268-271, 396
Atex pumper ������������������������������������249-255
Atex røreværker ������������������������������258-259
Atex spiraljordledning �������������268-271, 396

Atex sugere �������������������������������������483-485
Atex tromleløftere ���������������������������304-305
Atex tromlepumper �������������������������249-255
Atex tromlevarmer ��������������������������264-265
Atex trykluft røreværker ������������������258-259
Atex varmekappe ����������������������������264-265
Automatisk slangeopruller ��������������272-273

B

Balloner �����������������������������������107, 388-393
Ballonvippeapparat ������������������������181, 289
Ballonvogn��������������������������������������181, 289
Barrierer ����������������������������������351-361, 590
Baseskab �����������������������������������������114-119
Basiskar ��������������������������� 10-41, 85-91, 491
Beholdere ������������������������107, 370-407, 496
Beholdere af rustfrit stål ����������������379-384, 
���������������������������������������������������������396-401
Beholdere til laboratorier �����������������������393
Beholdere til sand ���������������������������560-562
Beholder med tappehane ����������������400-401
Beholderpumper ����������������������242-256, 367
Beholder til affaldssortering �����������506-508
Beholder til batterier ������������������������������498
Beholder til brugt olie ���������������������486-488
Beholder til faste medier �����������������������487
Beholder til genanvendelig affald ���506-508
Beholder til indsamling �����������407, 486-497
Beholder til kemikalier ���������������������������394
Beholder til rengøringsklude ���407, 487-497
Beholder til styropor�������������������������������501
Beholder til tappehaner af rustfrit stål ��������
���������������������������������������������������������400-401
Beholder til tunge laster ������������������������551
Belysning ���������������������������������312, 618-619
Belægninger mod træthed i benene ������������
���������������������������������������������������������452-461
Benzindunk ��������������������������������������398-400
Benzinpumper�����������������������������������������245
Benzintank ���������������������������������������370-375
Benzin tankstation���������������������������370-375
Beskyttelse mod regnvand ��������������356-358
Beskyttelses-overall ������������������������428-429
Beskyttelsesbarrierer ��������������348-361, 397
Beskyttelsesbarrierer til slukningsvand �360
Beskyttelsesbokse���������������������������420-425
Beskyttelsesboks til briller ��������������420-425
Beskyttelsesboks til personligt 
sikkerhedsudstyr �����������������������������420-425
Beskyttelsesbriller����������������������������������420
Beskyttelsesbøjle ����������������������������588-591
Beskyttelsesbøjler ���������������������������588-591
Beskyttelsesdragt����������������������������428-429
Beskyttelsesgelænder���������������������583-585
Beskyttelseshandsker ���������������������426-427
Beskyttelseshjelm ����������������������������������421
Beskyttelseshjelme ��������������������������������421
Beskyttelseshjørne ��������������������������583-591
Beskyttelseshætter �����������������������������16-34
Beskyttelsesmasker ������������������������422-423
Beskyttelsesprofiler�������������������������586-595
Beskyttelsespåklædning �����������������428-429
Beskyttelsessystem�������������������������583-585
Big Bag løftekryds ����������������������������������559
Big Bags �������������������������������������������������558
Big Bag stativer ��������������������������������������559
Big Bag udløbsarmatur���������������������������559
Bindefleece������������������������������311-332, 357
Bindefleecemåtter �������������������315-330, 357
Bindefleeceruller ���������������������315-330, 357
Bindemiddel ��������������������311-345, 357, 369
Bio�x�������������������������������������������������464-467
Biologisk rengøringsmiddel�������������464-467
Bjergningstromler����������������������������362-363
Blandingsværk og containerpumper ������248
Blender ��������������������������������������������258-259
Bokse til brandslukkere ��������������������������451

Bokse til åndedrætsværn ����������������420-425
Boks til lysstofrør ���������������������������348, 499
Bordvogn �����������������������������������������520-528
Bordvægte ����������������������������������������������620
Bortskaffelse af spåner �������������������480-481
Brandbeskyttelsesskilte �����������������450, 627
Brandhæmmende papirkurve �����������������509
Brandsikre containere ������������163, 192-193, 
���������������������������������������������������������214-229
Brandsikre containere. Reolsystemer ����������
���������������������������������������������������������222-229
Brandsikre containere. Walk-in ������������163, 
���������������������������������������������������������214-217
Brandsikre containere med skydeporte
���������������������������������������������������������226-231
brandsikre gasflaskeskabe ���������������������599
Brandsikre lagersystemer til farlige medier
��������������������������������� 163, 192-193, 214-229
Brandsikre skabe ������������ 122-140, 158-161, 
���������������������������������������������������������190-193
Brandsikre skabe til farlige medier �124-154
Brandsikringslager til gasflasker�����192-193
Brandsikringslagre �����������������163, 192-193, 
���������������������������������������������������������214-231
Brandslukker-beskyttelseshætte �����������451
Brandvæsen logo ���������������������������450, 627
Briller ������������������������������������������������������420
Brændstof dunk �������������������������������398-400
Brændstoftanke�������������������������������366-375
Bundkar af rustfrit stål ������������������������10-15
Båndafspærringer ���������������������������596-597
Bæger �����������������������������������������������������393
Bæger af kunststof���������������������������������393
Bægerglas ����������������������������������������������393
Bæger til laboratorier�����������������������������393
Bælter����������������������������������������������431-432
Bæltesæt������������������������������������������������431

C

Camouflage måtter���������������������������������320
Centrifugalpumper ���������������������������������252
Chassis �������������������������������������������508, 528
Combi-reoler����������������������������������������95-99
Comeback-cylinder ���������������������������������601
Containerpumper���������������������246-256, 367
Containerrøreværker �����������������������258-259
Container til farlige medier �������������379-383
Counterstol ��������������������������������������574-575

D

Dauphin-stol ������������������������������������574-575
DENSORB bindemidler ����311-345, 357, 369
Depoter til skadelige medier�����������170-179
Depot til gasflasker �������������������������180-193
Destrueringstanke ����������� 366-374, 488-491
Dieselpumper ��������������������������245-256, 367
Dieseltank ���������������������������������������366-374
Dieseltankstationer �������������������������368-373
DIN-skabe������������������������ 122-139, 158-161
Dobbelt-vægget tank ��������������370-375, 488
Dobbelt-vægget tank af kunststof ���������370
Dobbeltmembran pumper ����������������������255
Doseringsbeholder ���������� 370-378, 394-401
Doseringsbæger �������������������������������������393
Doseringsdunk�������������������������107, 393-400
Doseringskander �����������������������������395-397
Doseringsskabe ��������������������������������������107
Doseringsstationer ������������������������������10-11
Drejeskammel ���������������������������������574-575
Drejestol ������������������������������������������574-575
Dryppekar �������������������������������376, 394, 486
Dråbeflasker �������������������������������������������393
Dumper ��������������������������������������������538-543
Dumper af kunststof������������������������538-539
Dunk af rustfrit stål �������������������������398-400
Dunke ��������������������������������������107, 388-400

Dunke til laboratorier �����������������������������394
Dunk til farlige medier ��������������������388-401
Dyppetanke ��������������������������������������������472
Dåser ������������������������������������������������������394
Dæmninger������������������������������348-361, 397
Døralarm������������������������������������������614-615
Dørsikring ����������������������������������������614-615

E

EI 30 / EI 90 skabe���������������������������190-191
EI 90 Brandsikre containere ���163, 192-193, 
���������������������������������������������������������214-229
Ekstra vippebeholder�����������������������540-543
El-pumper ������������������������ 246-256, 366-367
El blender ����������������������������������������258-259
Elektriske røreværker ��������������258-259, 376
Elektriske tromlepumper ���������246-256, 367
Elektrisk ledende beholdere������������381-391
Elektrisk ledende dunke �������������������������389
Elektrisk ledende skovl���������������������������342
Elektrisk ledende tromler ����������������387-391
Elektronisk væskestandsindikator ��366-367
EN-skabe ������������������������� 122-139, 158-161
EN 14470 ������������������������� 122-139, 150-161
Endevægsvogn ��������������������������������520-531
Engangsbeskyttelsestøj ������������������428-429
Engangsdragter �������������������������������428-429
Engangsmasker �������������������������������422-423
ESD-dunk ������������������������������������������������389
ESD-måtter ��������������������������������������460-461
ESD-skovl �����������������������������������������������342
ESD-stole������������������������������������������������575
ESD-taburetter ���������������������������������������575
ESD-tromler �������������������������������������387-391
ESD affaldssække ����������������������������������511
Etagevogn����������������������������������������519-531
Euro gitterbokse �����������������������53, 547, 566
Europaller �����������������������������������������������545
Euro stabelbeholdere �����������������������������553
Ex-beskyttet værktøj �����������������������622-624
Ex-sikrede container røreværker �����258-259
Ex-sikrede pumper����������������������������������249
Ex-sikrede røreværker ���������������������258-259
Ex-sikrede spiraljordledning����268-271, 396
Ex-sikrede sugere ����������������������������483-485
Ex-sikrede tromleløftere������������������304-305
Ex-sikrede trykluft røreværker���������258-259
Ex-sikrede udsugninger ��������������������������417
Ex-sikrede varmekapper ������������������264-265
Ex-sikret jordledning ���������������268-271, 396

F

Falcon ������������������������������ 395-399, 472-475
FALCON beholdere ���������� 395-399, 472-475
FALCON sikkerhedsbeholdere ��������395-401, 
���������������������������������������������������������472-475
Falddæmperline �������������������������������������431
Faldsikring ���������������������������������������432-433
Faresymboler ������������������������������������������629
Farligt-gods-skabe til indbygning����158-159
Farligt-gods beholder ����������������������379-407
Farligt-gods container ���������������������379-383
Farligt-gods skabe ���������������������������100-161
Farligt gods beholder ����������������������379-407
Farligt gods depoter ����������������������������30-31
Farligt gods reoler �����������������29, 67-99, 567
Farligt gods skabe ����������� 100-145, 158-179
Farligt gods symboler �����������������������������629
Farligt gods transport ������ 362-363, 379-407
Farver�����������������������������������������������606-609
Fastspændingsbælter ���������������������431-432
Filtermasker�������������������������������������422-423
Findoseringskander �������������������������396-397
Finstøvfiltermasker ���������������������������������422
Flade kar ���������������� 10-74, 85, 289-290, 491
Fladt gulvkar ���������������������������� 42-50, 64-74
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Fladt låg���������������������������������������������508
Flammex-papirkurve ��������������������������509
Flangetætning �����������������������������������354
Flasker �����������������������������������������������392
Flasker af aluminium �������������������������392
Flasker med bred hals �����������������������392
Flasker med skruelåg ������������������������392
Flasker med smal hals��������������� 392-393
Flasker til kemikalier ����������������� 392-395
Flasker til laboratorier �����������������������392
Fleksibel afspærringsbarriere �� 348-361, 
�����������������������������������������������������������397
Flugtdørssikring ������������������������� 614-615
Flugtvejsafmærkninger ���������������������628
Flugtvejsalarm ��������������������������� 614-615
Flugtvejsmarkering ����������������������������628
Flugtvejsskilt ����������������������������� 614-615
Flugtvejsskilte �����������������������������������628
Forbindelsesled ����������������������������� 43-45
Forbindelsesskinner ���������������������� 43-45
Forbudsskilte �������������������������������������626
Forlængelsesgafler����������������������������537
Frostfri lagring ������������������� 163, 196-231
Fugter ������������������������������������������������474
Førstehjælpskasser ���������������������������434
Førstehjælpsudstyr����������������������������434

G

Gaffelforlængelser ����������������������������537
Gaffelløftevogn �������������������������� 532-533
Gaffelnøgler, gnistfri ����������������� 622-624
Galvaniserede gitterristhylder 36, 59-60, 
85
Garderobeskabe ��������������������������������573
Gasflaske-skabe ������������������������ 180-193
Gasflaske-vægholdere ����������������������307
Gasflaskecontainer�������������������� 188-193
Gasflaskelåse ���������������������������� 612-613
Gasflaskepalle ���������������������������189, 309
Gasflaskevogne �����������������189, 309, 528
Gennemløbsmåler ������������� 246-256, 367
Gennemløbsmængdetæller ����� 246-256, 
�����������������������������������������������������������367
Gennemløbstæller������������� 246-256, 367
Gevindadaptere ����������������� 242-246, 276
GGVSE beholdere ������������������������������394
GHS faresymboler �����������������������������629
Giftskabe �������������������� 100-139, 158-161
Gitterboks-indsatser��������������������������547
Gitterboks-vender������������������������������546
Gitterbokse ��������������������������53, 547, 566
Gitterbokskar ���������������������������������������53
Gitterbokstraverse�����������������������������547
Gitterrist henstillingsflade 36, 59-60, 85
Gitterristhylde ������������������� 36, 59-60, 85
Gitterskillevæg ����������������������������������581
Gitter til beskyttelse af maskiner������580
Gittervægge ��������������������������������������546
Gittervægge til europaller�����������������546
Gnistfrit værktøj ������������������������ 622-624
Godsbeholder ������������������������������������542
Granulater ��������������������������������� 342-345
Granulatvogne �����������������������������������563
Grænseafbryder ��������������������������������372
Gulvbelægning �������������������������� 606-609
Gulvbelægninger �������������������������������321
Gulvelementer ������������������������� 42-44, 74
Gulvelementer af kunststof�����������������74
Gulvfarve ����������������������������������� 606-609
Gulvkar ���������������10-74, 85-91, 289-290, 
����������������������������������� 357-369, 475, 491
Gulvmarkeringsbånd ����������������� 608-611
Gulvmarkeringsfarver ���������������� 606-609
Gulvmarkeringssystem �������������� 606-609
Gummimåtter ���������������������������� 452-460

H

Halvmasker����������������������������������������423
Handske������������������������������������� 426-427
Haner ���������� 107, 274-275, 377, 393-401
Helmasker �����������������������������������������423
Henvisningsskilte �������������� 450, 626-629
Hjelme �����������������������������������������������421
Hjørnebeskyttere ����������������������� 587-595
Hobbocks �������������������������������������������407
Holder til affaldssække ����� 500-505, 529
Holder til gasflasker ��������������������������307
Hovedbeskyttelse ������������������������������421
Hygiejniske paller������������������������������545
Håndpumper ��������������� 242-256, 366-367
Håndrøreværker ���������������� 258-259, 376
Håndskovle ����������������������������������������342
Håndstamper �������������������������������������376
Håndsvingsrotationspumpe ������ 245-255
Håndtering af gitterbokse ��������� 546-547
Hældetragt �������������������������������� 398-401
Hængelås ������������������������������������������614
Hængevægte�������������������������������������621
Hætte �������������������������������������������� 16-34
Høreværn����������������������������������� 424-425
Høreværn-bokse ������������������������ 420-425
Høreværnpropper ������������������������������424

I

IBC'er ����������������������������������������� 379-383
IBC kar ������������������ 13, 33-51, 68-73, 491
IBC lagring ��������������� 51, 68-73, 170-179, 
������������������������������������ 196-205, 218-229
IBC lågåbner ���������������������������������� 70-72
IBC opsamlingskar������� 13, 33-51, 68-73, 
�����������������������������������������������������������491
IBC stationer���������������������������� 51, 68-73
IBC tank ������������������������������������� 379-383
IBC tragt ������������������������������������ 280-281
IBC varmekapper ����������������������� 262-265
Ikke-ryger beskyttelse �����������������������515
Ind-/udhældningstragt ����� 278-280, 385, 
��������������������������������������������������� 398-401
Inddæmning af lækager ���� 348-363, 397
Indendørs lagring� Lagersystemer til 
farlige medier �������������������� 163, 196-229
Indlægskar�������������������������� 23-40, 89-99
Indsamling af farlige medier ����348, 407, 
��������������������������������������������������� 486-499
Indsamlingsbeholder ����������������348, 407, 
��������������������������������������������������� 486-499
Indsamlingsbeholder af stål��������������488
Indsamlingsbeholdere til akkumulatorer
�����������������������������������������������������������498
Indsamlingsbokse���������������� 53, 547-566
Indsætningsbarrierer�������������������������360
Induktionsvarmeapparater ����������������266
Industribindefleece���� 311-320, 331, 357
Industri gitterbokse �������������53, 547, 566
Industrikran ������������������������������� 536-537
Industripaller ��������������������� 166-167, 545
Industripumpe ������������������� 246-257, 367
Industrispand�����������������������������407, 496
Industrispejl������������������������������� 604-605
Industristol �������������������������������� 574-575
Industrisuger ����������������������������� 482-485
Industritanke ����������������������������� 370-377
Inliner ��������������������������������� 23-40, 89-99
ISO7010 ����������������������������� 450, 626-629
Isolerede lagre til farlige medier �����163, 
��������������������������������������������������� 196-229

J

Jordbundsbeskyttelse �����������������������321
Jordforbindelses-apparater �������������242, 
������������������������������������������� 268-271, 396

Jordforbindelses-tænger � 242, 268-271, 
�����������������������������������������������������������396
Jordforbindelsesklemmer 242, 268-271, 
�����������������������������������������������������������396
Jordledning �������� 242-249, 268-271, 396

K

Kabelbro ������������������������������������ 602-603
Kabelopruller �������������������������������������272
Kandeholder ����������������������������������32, 98
Kander af kunststof �������������������378, 395
Kander af rustfrit stål ���������������� 396-397
Kapselhøreværn ��������������������������������425
Kar �������10-74, 85-91, 289-290, 369, 491
Kar af kunststof ���49-73, 88-91, 369-376
Kar af rustfrit stål �������������� 10-15, 27, 41
Karakterisering ��������� 450, 492, 503-507, 
������������������������������������ 538-544, 626-629
Karbamidbeholdere �������������������370, 400
Kar til kemikalier ��������������� 10-74, 85-91, 
�������������������� 289-290, 357-369, 475, 491
Kemikaliebeskyttelses-dragter � 428-429
Kemikaliebeskyttelseshandsker��������427
Kemikaliebindemidler ������ 312, 329-345, 
���������������������������������������������������357, 369
Kemikaliedunk ������������������� 107, 362-407
Kemikalielagre �������������������������� 196-213
Kemikaliepumper �������������� 242-256, 367
Kemikalieskabe ������������������������� 100-161
Kemikalietanke�������������������������� 370-378
Kloakdæksel ������������������������������ 348-353
Kloakdæksler��������������������� 348-361, 397
Klude ����������������������������������������� 476-479
Kold rengøring �����������������������������������470
Kollisionssystemer ����������������������������595
Kombineret affaldsspand og askebæger
��������������������������������������������������� 513-514
Komp�rengører��������������������������� 464-472
Kompakt vippebeholder ������������ 539-540
Kontorvogn �������������������������������� 525-526
Kontrolspejl ������������������������������� 604-605
Konvektionsfiltre ��������������� 147, 158-160
Kranarme ����������������������������������� 536-537
Kropbrusere ������������������������������� 441-449
Kropsbrusere ����������������������������� 441-449
Kuglehaner ��������������������������������107, 377
Kunststofdunke ������������������������� 370-378
Kunststof flasker ����������������������� 392-393
Kunststofhaner ������������������107, 377, 393
kunststofkæder ���������������������������������599
kunststof opsamlingskar ��������������� 69-73
Kunststof opsamlingskar��� 48-73, 88-91, 
������������������������������������������� 289-290, 369
Kunststofpaller � 51, 72-73, 166-167, 545
Kunststof påkørselsværn ���������� 586-587
Kunststofspand ���������������������������������407
Kunststofsække������������������������� 493-512
Kunststoftank ���������������������������� 368-370
Kunststoftragt ��������������������������� 279-281
Kurve til smådele ���������������������� 472-474
Kurve til smådele til dyppetanke ������������
��������������������������������������������������� 473-474
Kurv til smådele til dyppetank ����������472
Kvartssand til askebæger �����������������513
Kæder ������������������������������������������������599
Kædestativer �������������������������������������599

L

Laboratoriebakke�������������������������������394
Laboratorieborde ����������������������� 411-415
Laboratoriedunk af rustfrit stål � 398-401
Laboratoriekande af rustfrit stål 396-397
Laboratoriekander ��������������������� 396-397
Laboratoriekar ����10-15, 48-55, 289-290, 
�����������������������������������������������������������394
Laboratoriepumper ������������ 246-256, 367

Laboratorieskabe�������� 100-145, 158-161
Laboratoriespand ������������������������������407
Laboratoriestol ����������������������������������575
Laboratorietragt �������� 278, 389-401, 474
Lager- og destrueringstanke ����� 366-374
Lagerbeholdere ���������� 53, 107, 362-407, 
��������������������������������������������������� 547-566
Lagerrum ����������������������������������� 196-213
Lagerrum til lithium-batterier���� 230-231
Lagerskabe ��������� 100-139, 158-161, 573
Lagersystemer ������������������� 163, 196-231
Lagersystemer til farlige medier 
Reolsystemer�������������� 196-201, 222-229
Lagertank��������������������������� 366-375, 488
Lagertanke������������������ 366-377, 488-491
Lagre til farlige medier�������������� 196-213
Lagre til lithium-batterier ��������� 152-154, 
��������������������������������������������������� 230-231
LED lys ������������������������������� 312, 618-619
Letmetal flasker���������������������������������392
Letvægtskraner ������������������������� 536-537
Lift ������������������������������������� 267, 298-303
Linnedskab ����������������������������������������573
Lithium-ionen skab �������������������� 152-154
Logistik boks��������������������������������������531
Logistik vogn ����������������������������� 519-531
Lommelygter������������������������������ 618-619
Luftfragtpaller �����������������������������������545
Lygter ��������������������������������� 312, 618-619
Låg ���������������������������������������������387, 508
Låg til gitterboks �����������������53, 547, 566
Låg til spand af rustfrit stål���������������407
Lågtromler ��������������������������������� 384-385
Låselige tragte �������������������������� 278-279
Låselige tromletragte ������������������������279
Låsesystem����������������������������������������613
Lås med kæde �����������������������������������614
Lækage-detektor ��������������� 17-21, 57-72, 
��������������������������������������������� 96-112, 346
Lækagebarrierer �������� 348-361, 397, 475
Lækagedetektor ���17-21, 57-72, 96-112, 
�����������������������������������������������������������346
Lækagekar ��������������������������������� 356-358
Lækagemanagement��������� 17-21, 57-72, 
96-112, 346-361, 397
Lækagemelder������17-21, 57-72, 96-112, 
346
Lækagemåtter ��������������������������� 348-353
Lækage overvågning ��������� 17-21, 57-72, 
��������������������������������������������� 96-112, 346
Lækagesensor ������17-21, 57-72, 96-112, 
�����������������������������������������������������������346
Lækage system ���������������������������������356
Lækage sæt��������������� 312, 334-341, 369
Lækageviser ��17-21, 57-72, 96-112, 346
Løftebord med saks ���������������������������535
Løftebordsvogn�������������������������� 534-535
Løftegrej-service �������� 127-134, 147-154
Løftekryds ������������������������������������������559
Løfteudstyr �������� 161, 181, 267, 289-303
Løftevogn����������������������������������� 532-533
Løftevogn med vægt �������������������������533
Løftning og transport af tromler�������161, 
����������� 181, 267, 286-305, 362, 385, 533

M

Magnetindsamler ���������������������� 480-481
Magnetkost ������������������������������� 480-481
Markeringsapparater ���������������� 608-609
Markeringsbånd ��������������������������������608
Markeringsfarver����������������������� 606-609
Masker �������������������������������������� 422-423
Materialeløfter �������������������������� 534-535
Materialeskabe ������������������������� 568-572
Materialevogn ��������������������������� 519-531
Membranpumper�������������������������������255
Messinghane�������������������������������������274
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Metalfinder���������������������������������480-481
Metalindsamler ��������������������������480-481
Metalspand �������������������������������407, 496
Metalspåner-indsamler ��������������480-481
MGB �������������������������������������������496-503
Miljøskabe������������������ 100-139, 158-159
Mineraloliepumper�������������245-256, 367
Mini plasterdispenser �����������������������434
Mobil diesel tankstation ������������368-372
Mobile affaldsbeholdere ���487, 500-501, 
�����������������������������������������������������������529
Mobile affaldssorteringsstationer ����������
����������������������������������������������������502-508
Mobile arbejdsborde ������������������523-525
Mobile benzintanke��������������������370-375
Mobile spildkar ���������� 10-25, 48-56, 289
Mobile store skraldespande ������487-503
Mobile tanke ������������������������������366-375
Mobile tanke af PE ���������������������368-370
Mobile udsugningssystemer �������������416
Mobile udsugningsventilatorer ���������416
Mobil tankstation ���������������256, 368-375
Mobilt lækagekar ������� 10-15, 48-53, 289
Montagekran ������������������������������536-537
Montageløftebord ����������������������534-535
Montageservice ��������� 127-134, 147-154
Montagetrapper �������������������������576-577
Montagevogn �����������������������������520-531
Målebæger��������������������������������378, 395
Målestave ���������������������������������276, 385
Måtter �����������������������������������������������321
Måtter mod træthed i benene ���452-461
Mængdeforindstilling ��������246-254, 367
Mængdetæller �������������������246-256, 367

N

Nitrilhandsker������������������������������������427
Nylon strikhandsker ��������������������������426
Nålefleeceruller���������������������������������321
Nødbrusere���������������������������������438-449
Nødbrusere med tank�����������������448-449
Nødbrusere til industri ���������������448-449
Nødhjælpsbokse ��������312, 334-341, 369
Nødhjælpssæt������������312, 334-341, 369
Nøgleskab �����������������������������������������616
Nøgleskabe ���������������������������������������616

O

Oily Waste Can ���������������������������������493
Olieafskummer ����������������������������������484
Olieafskummere ��������������������������������484
Oliebarrierer �������������������������������327-329
Oliebeholder �����������������������378, 394-395
Olie bindefleece �����������������322-327, 357
Oliebindemiddel � 315-327, 342-345, 357
Oliekander ��������������������������378, 394-395
Oliekar ���������������� 10-74, 85-91, 289-290, 
���������������������������������������������������369, 491
Olie puder ������������������������������������������326
Oliepumper ����������������������������������������257
Olieseparator�������������������������������������484
Olieskab��������������������������������������100-119
Olieslanger ����������������������������������������326
Oliestationer��������������������������������������257
Olietanke ������������������������������������366-374
Opbevaring af gasflasker �����������180-193
Opbevaringspalle ���������������166-167, 545
Opbevaringssystemer�����������������420-425
Opkørselsramper ����������������������������43-45
Opladning af lithium-batterier ���������154, 
����������������������������������������������������230-231
Opsamlingsbeholdere ����������������376-378
Opsamlingskar������������������� 10-11, 48-73, 
��������������������������������������������289-290, 369
Opsamlingskar af rustfrit stål �������12-13, 
�������������������������������������������������������27, 41

Opsamlingskar til brugt olie ��������������486
Opsamlingskar til tromler�� 10-31, 42-74, 
�������������������������������� 85-91, 289-290, 369
Opsamlingskar til 
vandbeskyttelsesområder � 10-74, 85-91, 
������������������������������������289-290, 369, 491
Opslag ����������������������������������������339-341
Opstillingsstativer ���������������������378, 559
Overall ����������������������������������������428-429
Overfyldningsindikatorer �����������276, 385
Overkørselstærskler ��������������������������603
Overvågningsspejl ����������������������604-605

P

Pakkevogn ����������������������������������519-531
Palleboks �������������������������������������������550
Palleløfter �����������������������������������532-533
Paller �������������������������������������������������545
Pallereoler ������������������������������92-99, 567
Paller til vandbeskyttelsesområder���������
������������� 10-74, 85-91, 289-290, 369, 491
Pallestativ������������������������������������������546
Pallestativer ��������������������������������������546
Pandelygte����������������������������������618-619
Pandelygter ��������������������������������618-619
Panoramaspejl�����������������������������������605
Papirkurve�����������������������������������496-512
Papirsække ����������������������������������������510
Parkeringsbøjle����������������������������������601
Parkeringsstop�����������������������������������601
Partikelfiltermasker ���������������������������422
PE-flasker������������������������������������392-393
PE affaldssække �������������������������493-512
PE bundkar til reoler �����������������������88-91
Pedal-skraldespand ��������������������500-507
PE dryppekar���������������������������49-65, 369
PE dunk �������������������������������107, 388-400
PE dåser���������������������������������������������394
PE gitterrist�������������������������36, 59-60, 85
PE gitterrist til kar ��������������36, 59-60, 85
PE gulvelementer ��������������������������������74
PE indlægskar��������������������� 23-40, 89-99
PE kar����������� 48-73, 88-91, 289-290, 369
PE låg����������������������������������384-387, 508
PE lågtromler ������������������������������378-391
PE opsamlingskar �������������� 48-73, 88-91, 
������������������������������������ 289-290, 369-376
PE opsamlingskar til reoler ������������88-91
PE paller �������������������������49-65, 369, 545
PE påfyldningskander ���������378, 395-397
PE reolkar ���������������������������������48-55, 88
Personbeskyttelse ����������������������596-597
Personligt sikkerhedsudstyr �������420-433
PE sikkerhedsbeholdere ��������������������376
PE sikkerhedskar ��������������� 48-73, 88-91, 
������������������������������������ 289-290, 369-376
PE stabelbeholdere ���������������������������549
PE sække ������������������������������������493-512
PE tanke��������������������������������������368-377
PE tappestationer ��� 48-73, 289-290, 369
PET flasker �����������������������������������������392
PE tragte ��������������������� 279-281, 398-401
PE tromlepaller ����������� 23-24, 49-65, 369
PE tromler �����������������������������������378-391
PE universalbeholder�������������������������376
PE vippebeholder������������������������538-539
Plastbeholder �����������������������������376-378
Plastdunk ����������������������������107, 388-400
Plastdåser������������������������������������������394
Plasterdispenser��������������������������������434
Plastflasker ��������������������������������378, 392
plastikkæder��������������������������������������599
Plastkar 48-73, 88-91, 289-290, 369-376
Plastlåg�������������������������������384-387, 508
Plast opsamlingskar ���������� 48-73, 88-91, 
��������������������������������������������289-290, 369
Plasttromler ��������������������������������376-391

Plasttromler med spunshul ���������������387
Platform ��������������������������������������366-367
Platformsvogn ����������������������������519-531
Platformsvægte ���������������������������������621
Plomberinger �������������������������������������387
Plukkekasser��������������������������������������557
Plukkekasser til reoler �����������������������556
PolySafe depoter til farlige medier ���������
����������������������������������������������������166-171
Potentialudligning ���������������������242-249, 
��������������������������������������������268-271, 396
PP bæger �������������������������������������������393
Presenning����������������������������������356-358
Profil og kantbeskyttere �������������587-595
Præsicionsvægte�������������������������������620
Prøveudtagning af faste medier��������283
Prøveudtagning af væsker ����������������282
PSM skabe ����������������� 122-139, 158-159
Pudseklude ���������������������������������476-479
Pulvertragt �����������������������������������������393
Pumpe-spraydåse ������������������������������475
Pumper �������������������������������246-256, 367
Pumper til brændstoffer �����250-256, 367
Pumper til dunke ������������������������242-244
Pumper til opløsningsmidler ������242-249
Pumper til syrer ��������������������������244-246
Puro-X rengøringsmidler �������������������469
PVC handsker ������������������������������������427
Påbygningsaggregat til gaffeltruck ��161, 
���������������������������� 294-297, 504, 536-547
Påfyldningsarmaturer �����������������366-367
Påfyldningsdunke ���������������107, 388-400
påfyldningshjælpemidler ���������������69-73
Påfyldningshjælpemidler ��������������70-72, 
���������������������������� 274-281, 378-394, 474
Påfyldningskander ��������������378, 395-397
Påfyldningsområde 48-73, 289-290, 369
Påfyldningsplads �������������������������������410
Påfyldningsstativ ���������������� 23-24, 56-62
Påkøringsværn�����������������������������������592

R

Reb ����������������������������������������������������431
Rebe til sikkerhedsline ����������������������431
Redningssele ������������������������������431-432
REI 120 Brandsikre containere ���������163, 
������������������������������������ 192-193, 214-229
Rektangulær beholder af kunststof ��406
Ren ����������������������������������������������������244
Rengøring af emner���������������������������472
Rengøring af smådele ����������������464-471
Rengøringsapparater����������464-485, 505
Rengøringsbeholder �������������������464-472
Rengøringsbeholdere ���������393, 474-475
Rengøringsbeholdere til smådele �����������
����������������������������������������������������464-472
Rengøringsborde ������������������������464-472
Rengøringsbord med pensel ������464-471
Rengøringsklude�������������������������476-479
Rengøringsmidler �����������������������465-468
Rengøringsskab ���������������������������������573
Rengøringsvogn���������������������������������505
Rengøringsvæsker����������������������465-470
Rengøring uden opløsningsmidler ����������
����������������������������������������������������464-467
Reolbeskyttelsessystemer ����93-99, 566, 
����������������������������������������������������586-591
Reoldunke������������������������������������������393
Reoler ����������������������� 29, 67-99, 564-567
Reoler af rustfrit stål ���������������������������82
Reoler til farlige medier ���������76-83, 564
Reoler til IBC tanke ����������������92-99, 567
Reoler til smådunke �����������������29, 67-87
Reolkar ������������������������������� 48-55, 88-91
Reollagre �������������������� 196-201, 222-229
Reol med opsamlingskar ����������29, 67-99
Reolvogn�������������������������������������520-531

Reparationsservice����� 127-134, 147-154
Reservedeleservice ���� 127-134, 147-154
Resttømningspumper �����������������249-255
Rotationspumper ������������������������245-255
Rullevogn����������������������������508, 519-528
Rummelige beholdere ����������������390-391
Runde beholdere ����������������376-378, 394
Runde flasker�������������������������������������392
Rustfrit stål opsamlingskar 12-13, 27, 41
Rygekabiner���������������������������������������515
Røreværker �������������������������248-259, 376

S

Sakseløftevogn���������������������������534-535
Samlebeholder til tvist �������407, 487-497
Samlingselementer ������������������������43-45
Selvslukkende papirkurve �����������������509
Service Kundeservice � 127-134, 147-154
Sibunde ���������������������������������������������472
Sikkerheds-aftapningsbeholder �395-401
Sikkerheds-aftapningspodie ����51, 68-69
Sikkerheds-gelænder �����������������583-585
Sikkerheds-indsamlingsbeholder ������������
����������������������������������������������������488-498
Sikkerheds-papirkurv�������������������������509
Sikkerheds-standaskebæger�������������514
Sikkerhedsaskebæger ����������������513-514
Sikkerhedsbeholder af PE ����������������376, 
��������������������������������������������395-397, 474
Sikkerhedsbeholder af rustfrit stål ���������
������������������������������������ 396-400, 474-475
Sikkerhedsbeholder af stål 396-399, 488
Sikkerhedsbeholdere�����������������395-407, 
������������������������������������ 474-475, 487-497
Sikkerhedsbeholdere af rustfrit stål
����������������������������������������������������396-401
Sikkerhedsbelysning ����������312, 618-619
Sikkerhedsbelægning������������������������454
Sikkerhedsbriller �������������������������������420
Sikkerhedsbælte �������������������������������431
Sikkerhedsdepoter ���������������������166-179
Sikkerhedsdunk ����������107, 388, 474-475
Sikkerhedshandsker �������������������426-427
Sikkerhedskander ������� 395-397, 474-475
Sikkerhedskander af PE������395-397, 474
Sikkerhedskar ����� 10-74, 85-91, 289-290, 
��������������������������������������������369-376, 491
Sikkerhedsknive ��������������������������������625
Sikkerhedskæder�������������������������������599
Sikkerhedsline ����������������������������431-432
Sikkerhedsline med glidelås ������432-433
Sikkerhedsliner����������������������������������431
Sikkerhedsmarkeringer ������450, 626-629
Sikkerhedsmåtter �����������������������452-461
Sikkerhedsopslag �����������������������339-341
Sikkerhedsskab ������������������100-119, 138
Sikkerhedsskabe �������� 122-139, 158-179
Sikkerhedsskilte �����������������450, 626-629
Sikkerhedsspejle ������������������������604-605
Sikkerhedssuger �������������������������482-485
Sikkerhedssymboler �����������450, 626-629
Sikkerhedstavler�������������������������339-341
Sikkerhedstromler ���������������������362, 390
Sikkerhedstøj������������������������������428-429
Sikkerhedsudsugning �����������������410-415
Sikring af dørhåndtag�����������������614-615
Skabe�������������������������������������������������573
Skabe af kunststof ����������������������������114
Skabe med cirkulationsluft ���������������150
Skabe til brandslukkere���������������������451
Skabe til flasker med flydende gas ���������
����������������������������������������������������180-193
Skabe til plantebeskyttelsesmidler���123
Skabe til smådunke ���� 100-139, 158-159
Skab med foldedøre ��� 122-139, 158-159
Skaktafspærringer�����������������������������600
Skillevægge���������������������������������������581
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Skilte ��������������������������������� 450, 627-629
Skovl ������������������������������������������342, 562
Skovle ������������������������������������������������342
Skovle, gnistfri ����������������������������������624
Skraldespand����������������������������� 487-512
Skraldespande�����������������������������������503
Skridsikker gulvbelægning �������� 610-611
Skubbebøjle�����������������������������������������53
Skummer �������������������������������������������484
Skydeporte� Brandsikre containere ���������
��������������������������������������������������� 226-231
Skydespærringer �������������������������������600
Skæreværktøj ������������������������������������625
Slangebump ������������������������������ 602-603
Slangeopruller ��������������������������� 272-273
Slukningshoved ���������������������������������487
SmartSafe ������������������������������������� 11-17
SmokeCenter �������������������������������������515
Småemballagekar ������������� 10-15, 48-55, 
��������������������������������������������������� 289-290
Små opsamlingskar ���� 10-15, 48-55, 290
Sneskovl ��������������������������������������������562
Snitbeskyttelseshandsker �����������������426
Sorteringssystem til genanvendelig 
affald ������������������ 492, 503-508, 538-544
Spand ����������������������������������������407, 496
Spand af rustfrit stål �������������������������407
Special bindefleece ����������� 330-333, 357
Special bindemidler ��������������������������345
Spejl ������������������������������������������ 604-605
Spildoliesamler ������������������������� 486-488
SpillGuard® ����17-21, 57-72, 96-112, 346
Spiraljordledning ����������������������� 268-270
Spraydåse������������������������������������������475
Sprøjteflaske �������������������������������������475
Sprøjteflasker ������������������������������������393
Sprøjtekander ������������������������������������475
Sprøjtekander af rustfrit stål�������������475
Spunskapper��������������������������������������387
Spånbeholder ���������������������������� 540-543
Spåneindsamler ������������������������ 480-481
Spånemagnet ���������������������������� 480-481
Spændeklo-griber�������������� 292-293, 362
Stabelbeholder af kunststof��������������549
Stabelbeholder af rustfrit stål��� 400-401
Stabelbeholdere ������������������������ 549-553
Stabelbeholdere af plast�������������������549
Stablereoler����������������������� 29, 67, 85-87
Standaskebæger ����������������������� 513-514
Stander til affaldsposer ����� 500-501, 529
Stander til gasflasker ������������������������307
Stangpumper ����������������������������� 242-255
Stationære tankstationer ���������� 373-375
Stativ ���������������������������������� 23-24, 56-62
Stativ til affaldsposer �������� 500-501, 529
Stavlygter ���������������������������������� 618-619
SteelSafe depoter til farlige medier
��������������������������������������������������� 172-179
Stempelpumper ���������������������������������244
Stige med podest ������������������������������579
Stiger �������������������������������������������������578
Stigeskamler ����������������������������� 366-367
Stol �������������������������������������������� 574-575
Stor affaldsbeholder ��������������������������502
Store papirkurve ��������������������������������509
Store skraldespande ����������������� 496-503
Strøelsesvogn������������������������������������563
Strøelsesvogne����������������������������������563
Studs ����������������������������������������� 377-387
Ståldepoter������������������������������������ 30-31
Stålflaskevogn �������������������189, 309, 528
Stålkander �����������������������������������������394
Stålkar ������������������������ 10-40, 85-91, 491
stålkæder ������������������������������������������599
Stål opsamlingskar����� 10-41, 85-91, 491
Ståltragt �������������������� 278, 393-401, 474
Ståltromler ����������������������������������������385
Stænkekander �����������������������������������474

Stænkekander af PE ��������������������������474
Stænkekander af rustfrit stål ������������474
Stænkekander af stål ������������������������474
Stænkskærm ����������������������������� 354-356
stænkskærm���������������������������������� 69-73
Stænkskærme ������������������������������� 32-37
Stænkskærm manchetter������������������354
Støvsuger ������������������������������������������485
Syre-/baseskabe ����������������������� 112-119
Syrebinder �������������������������331, 345, 357
Syreskabe ���������������������������������� 112-119
Sække med snørebånd����������������������510

T

T-code tromler �����������������������������������362
Taburet �������������������������������������� 574-575
Taburetter ���������������������������������� 574-575
Tank ������������������������������������������� 366-377
Tank af kunststof ����������������������� 368-378
Tankanlæg ��������������������������������� 366-377
Tanke �������������������������� 366-378, 488-491
Tanke til fyringsolie ������������������� 366-374
Tankstationer ��������������������� 257, 373-375
Tankstation til ad-blu ������������������������370
Tank tilbehør ���������������������� 107, 372-377
Tank til brugt olie �������������� 366-374, 488
Tappehane ���������� 107, 274-275, 377-401
Tappehaner � 107, 274-275, 377, 393-401
Tappestation �����������10-11, 23-29, 48-73, 
�������������������������������� 85-87, 289-290, 369
Tekniske lagersystemer ����� 163, 196-231
Tilbehør til dieseltankstationer � 372-374
Tildækningshætte til PSW 2�2 og 
PSW 2�4����������������������������������������� 16-34
Tipvogn �������������������������������������� 538-543
Tipvogn af kunststof ������������������ 538-539
Trafikkegle �����������������������������������������601
Trafiksikkerhed �������������������������� 596-600
Trafikspejle �������������������������������� 604-605
Tragt ������������������� 278-281, 385-401, 474
Tragt af rustfrit stål ������������������� 393-401
Transport af farlige medier ������� 406-407
Transport af gitterbokse ������������ 546-547
Transportbeholder �����������������������������394
Transportbeholdere af rustfrit stål ����������
������������������������������������������� 384, 398-403
Transportbokse ����������������������������������406
Transportflasker ���������������������������������392
Transporthjul ��������������������� 505-508, 528
Transportkander ���������������� 378, 394-396
Transportkar ���������������������������������� 11-25
Transportstel �������������������������������������505
Transportstel til gasflasker ���������������189, 
������������������������������������������� 308-309, 528
Transportudstyr ����������������� 505, 519-531
Transportvogn ������������� 505-508, 519-531
Trappestige �������������������������������� 576-577
TRG skab ����������������������������������� 188-193
Tromle-ruller ������ 286-291, 362, 385, 533
Tromle-rullevogn ��������������� 288-291, 533
Tromleadaptere ���������������������������������276
Tromlebandager ��������������������������������355
Tromledepoter ��������������������������� 166-179
Tromlegriber ������ 161, 267, 292-303, 362
Tromlehaner �������������� 107, 274-275, 377
Tromlehåndtering �������������161, 181, 267, 
��������������������������� 286-305, 362, 385, 533
Tromlehætter ��������������������������������� 16-34
Tromleklemme ������������������� 292-293, 362
Tromle lagre� Lagersystemer til farlige 
medier ������������������������ 196-205, 218-229
Tromlelåg ����������������������������������� 384-387
Tromleløftegrej ��������� 161, 267, 291-303, 
���������������������������������������������������362, 533
Tromle løfteklemme �� 161, 267, 294-303
Tromleløfter ��������������� 267, 288-303, 533
Tromleløftevogn �������� 267, 291-303, 533

Tromlenøgle ����������������������� 274-277, 622
Tromlepaller ����������������������� 23-24, 50-65
Tromlepumper ������������������� 242-256, 367
Tromlepumper til olie ���������������� 245-255
Tromler �������������������������������������� 378-391
Tromler af rustfrit stål �����������������������384
Tromlereoler �������������� 29, 67, 85-99, 567
Tromler med spunshul �����������������������385
Tromlerullevogn af stål ���� 286-287, 362, 
�����������������������������������������������������������385
Tromlerøreværker ���������������������� 258-259
Tromleskabe ������������������������������ 160-179
Tromletilbehør ��������������� 70-72, 274-281, 
������������������������������������������� 384-389, 474
Tromletragt ������������������������ 278-280, 385
Tromletragte �������������� 278-281, 366-367, 
������������������������������������������� 385-401, 474
Tromletransport ����������������161, 181, 267, 
��������������������������� 286-305, 362, 385, 533
Tromletænger �������������������� 292-293, 362
Tromlevarmer ���������������������������� 262-267
Tromlevender �������������������������������������296
Tromlevogn ������������������������ 288-291, 533
Tromleåbner ������������������������������ 274-277
Trykgasflaskeskabe ������������������� 180-193
Trykluft kloakdæksel �������������������������353
Trykluftpumper ����������������������������������255
Trykluft røreværk ����������������������� 258-259
Tætningsmåtter ������������������������� 348-353
Tætningspropper �������������������������������354
Tætningspuder ����������������������������������353
Tørreskabe ��������������������������������� 234-235

U

Udendørs-måtter �������������������������������327
Udendørs affaldsbeholder ��������� 496-512
Udendørs askebæger ������������������������514
Udendørs lagring� Lagersystemer til 
farlige medier �������������������� 163, 196-229
Udendørs opbevaring �������� 163, 196-229
Udløbshaner ������� 107, 274-275, 377-401
Udløbsstuds���������������������������������������387
Udsugning �����������������������������������������515
Udsugning af skadelige stoffer � 410-417
Udsugning af svejserøg������������� 416-417
Udsugninger ��������������������������������������416
Udsugninger til laboratorier ��������������416
Udsugningsarm ������������������������� 416-417
Udsugningsarme ����������������������� 416-417
Udsugningsborde ���������������������� 410-415
Udsugningsborde til laboratorier ������������
��������������������������������������������������� 412-415
Udsugningskobling til lagertanke �����������
��������������������������������������������������� 366-367
Udsugningssystemer ����������������� 410-411
Udsugningsventilator ������������������������416
Udsugningsventilatorer ������������� 416-417
UFA ������������������������������������ 147, 158-160
Ultralydsrengøring�����������������������������468
UN-dåser �������������������������������������������394
UN-flasker �����������������������������������������392
UN beholdere ���������������������������� 379-407
Universalbeholdere ���������������������������376
Universalbeholder til indsamling ������488
Universal bindemiddel ������������� 311-345, 
���������������������������������������������������357, 369
Universalbinder ������������������������� 342-345
Universalbokse �������������������������� 550-561
Universalmaske ���������������������������������423
Universalstige ��������������������������� 578-579
Universal transportvogn ������������ 519-531
Universalvogn���������������������������� 519-531

V

Vakuumtørreskabe ����������������������������235
Vandspand ���������������������������������407, 496

VarioFlow systemer ���������������������������411
Varmebeskyttelseshandsker �������������426
Varmebælte ������������������������������� 262-267
Varmekapper ����������������������������� 262-267
Varmeskab ��������������������������������� 234-235
Varmeteknik ������������������������������ 262-267
VbF skabe ���������������������������������� 160-161
Vejbump ��������������������������������������������603
Vejmarkering �������������������������������������628
Vejsaltbeholder ������������������������� 560-562
Vejskilt �����������������������������������������������628
Vendeudstyr �������������� 181, 289, 301-305
Ventileret skab ����������������������������������143
Ventilplomberinger �������������������� 612-613
Vidvinkelspejl ������������������������������������605
Vinterprodukter ������������������������� 560-563
Vippeanordning til affaldsbeholdere �504
Vippeanordning til skraldespande ����504
Vippebeholder ��������������������������� 540-543
Vippebeholdere ������������������������� 538-543
Vippebeholdere af kunststof ����� 538-539
Vippebeholder til spåner ����������� 540-543
Vippebeholder til tunge laster �� 540-543
Vippebundsbeholdere �����������������������542
Vippestolpe ������������������������������� 598-601
Visir ���������������������������������������������������421
Visirholdere ���������������������������������������421
Vogn ��������������������������������������������������508
Vogn med skubbebøjle �������������� 522-528
Vægaskebæger ���������������������������������514
Vægte ���������������������������������������� 620-621
Værksted rengøringsmiddel ��������������469
Værkstedsstol ��������������������������� 574-575
Værkstedstaburet ���������������������� 574-575
Værktøj, gnistfri ������������������������ 622-624
Værktøjsskabe ��������������������������� 568-572
Væskebarrierer ��� 327-328, 348-361, 397
Væskebeholder ���������������������������������393
Væskebeholdere ����������������������� 378-401
Væskemål ������������������������������������������378
Væskepumper ��������������������������� 242-256
Væskestandsindikator ������� 276, 366-385
Væskesugere ����������������������������� 482-484
Væsketanke ����������������������� 366-378, 488

W

Walk-in lagre til farlige medier ��������163, 
��������������������������������������������������� 206-217
Åndedrætsværn ������������������������ 422-423
Øjen-nødhjælpsstation�������������� 438-439
Øjenbrusere ������������������������������� 438-447
Øjenskylleflasker ����������������������� 438-439
Øjenskylopløsning ��������������������� 438-439
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DENIOS ApS generelle vilkår 
og betingelser er gældende.

www.denios.dk/
betingelser



A L T  É T  S T E D  F R A .

V I  G I V E R  V I D E N  V I D E R E .

Er du på udkig efter en partner, hvor du er i sikre hænder? Så er DENIOS det 
rigtige valg for dig med vores omfattende servicetilbud. Vi gør ikke kun dit 
arbejde betydeligt lettere; vi sørger også for, at du som operatør opfylder 
dine forpligtelser iht. loven.

Inhouse, online eller åbne kurser: Vi sørger for, at du  
og dine medarbejdere altid er opdaterede!

  W W W . D E N I O S . D K / O M - D E N I O S

Eftersyn, vedligeholdelse, support:  
DENIOS tilbyder dig fuld service! Vil du vide mere?

  W W W . D E N I O S . D K / D E N I O S - S E R V I C E

Delt viden er bæredygtig og har en varig effekt - for den enkelte og for det 
fælles mål: Hvordan håndteres og opbevares farlige medier sikkert for at 
beskytte mennesker og miljøet? DENIOS' viden er mangfoldig. Det drejer sig 
om alt fra nyhedsbreve og praktiske vejledninger til funderede opslagsværker 
om opbevaring af farlige medier. Uanset om det er i din virksomhed eller 
online som et webinar - i DENIOS' Academy kan du og dine medarbejdere 
deltage i praksisorienterede kurser.

I N H O U S E - K U R S E R
 W Dit personlige kursus inden for "miljøbeskyttelse og arbejdssikkerhed". 

Hvor: I din virksomhed. 

O N L I N E - K U R S E R
 W Uanset om du arbejder hjemmefra eller på kontoret - DENIOS Academys 

kurser kan bookes som online-seminarer!

Å B N E  K U R S E R
 W Bliv opdateret og lær om de vigtigste love - på vores kurser og semina-

rer for brandsikrings- og sikkerhedsansvarlige.

N Y H E D : 
T I L B A G E T A G E L S E  O G  R E C Y C L I N G

V O R E S  V E D L I G E H O L D E L S E S S E R V I C E
 W Eftersyn eller serviceaftale
 W Uddannede og certificerede serviceteknikere
 W Service på stedet: reparation af mangler og skader 
 W (hvis muligt); større reparationer tilbydes og udføres separat
 W Udarbejdelse af servicerapport og inspektionsprotokol inkl. påsætning af 

kontrolmærket
 W Rejseomkostninger og småmaterialer er altid inkluderet i eftersynsprisen

N E M T .  E F F E K T I V T .  B Æ R E D Y G T I G T .

S E R V I C E  O G  V E D L I G E H O L D E L S E  F R A  D E N I O S .

W H E R E  E X P E R T S  G R O W  –  D E N I O S '  A C A D E M Y .

http://www.denios.dk/denios-service
http://www.denios.dk/om-denios


Vi opnår det bedst mulige resultat for din virksomhedsgruppe.
 

 W One-face til kunden
 W Individuel rådgivning i din virksomhed
 W Individuel og proaktiv optimering af præstationer
 W Særlige prisbetingelser

 
Vi er den stærke partner ved din side og ledsager dig gennem selv de 
mest krævende projekter. 

Vores KAM-team rådgiver dig ud fra dine mål og behov. På den måde får 
du den største merværdi - fra mangfoldigheden af vores serviceportefølje 
og vores mange års erfaring.
Vi støtter dig proaktivt og kommer løbende med forslag til at forbedre din 
driftssikkerhed. Tøv ikke med at kontakte os.

Key Account Management

K O N T A K T  O S  PÅ : 
T L F . :  7 6  2 4  4 0  8 0

E - M A I L :  I N F O @ D E N I O S . D K

F L E R E  F O R D E L E  M E D  K E Y  A C C O U N T  M A N A G E M E N T .

Som udvikler og producent tilbyder vi det største udvalg inden for 
sikkerhedsrelevant virksomhedsudstyr og arbejdssikkerhed.
 
Installationen af katalogdataet er

 W simpel
 W kort
 W pålidelig
 W sikker

 
Hos DENIOS går vi et skridt videre: Der er ingen tekniske udfordringer. 
Vi kan håndtere enhver grænseflade, og alt er skræddersyet til dine 
individuelle krav - landespecifikt og efter loven.

E - P R O C U R E M E N T  M E D  D E N I O S .

E-Procurement med DENIOS.
  W W W . D E N I O S . D K / E - P R O C U R E M E N T

Her er et udvalg af vores partnere til E-procurement.

H E L E  S O R T I M E N T E T  E R  I N T E G R E R E T 
U D E N  P R O B L E M E R .

http://www.denios.dk/e-procurement


For at give vores kunder den rette sikkerhed, når de håndterer farlige medier, rådgiver 
og ledsager vi dem altid personligt, lige som at vi deler vores erfaringer, formidler vores 
viden, udvikler innovative tjenester og altid er til stede – også efter projektet er afsluttet. 
Det kalder vi DENIOS 360°-princippet.

D E N I O S  S E R V I C E .  F R A  S T A R T  T I L  A L T I D .

Innovativ udnyttelse af en kombineret 
kraft-varmeteknologi har ved trykning af 
dette produkt reduceret C02 emissionen 

med op til 52% i sammenlignet med 
konventionelle metoder i Tyskland.

D
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DENIOS ApS
Dannevirkevej 6
7000 Frederica

DENIOS International
www.denios.dk/kontakt

Tlf.  +45 76 24 40 80
Fax  +45 76 24 40 89
E-post  info@denios.dk
www.denios.dk/shop

Produktillustrationer kan indeholde ekstraudstyr, som sælges seperat. Der tages forbehold for fejl og tekniske ændringer. DENIOS ApS generelle vilkår og betingelser er gældende.

GEFAHRSTOFFLAGERUNG. INDUSTRIEBEDARF. ARBEITSSCHUTZ.
LAGRING AF FARLIGE M

EDIER. ARBEJDSSIKKERHED.

 W DENIOS Knowhow:  
Viden om vores kerneområder.

 W Mediatek fyldt med kataloger, brochurer,  
produktmaterialer og guides.

 W Alt fra én kilde: Proaktiv forvaltning af  
vedligeholdelse direkte fra producenten

 W Tilbagetagning og genanvendelse af dit lager til 
farlige medier og PE-produkter

100% gratis, dybdegående og praktisk. Vi er der altid for dig - også efter købet.

K N O W H O W A F T E R  S A L E S

Tilmeld dig nu og få del i vores knowhow, vær den første til at høre om spændende nyheder og 
modtag attraktive tilbud om miljøbeskyttelse og arbejdssikkerhed. www.denios.dk/nyhedsbrev

D E N I O S  N Y H E D S B R E V F Ø L G  D E N I O S

 W Gratis ekspertrådgivning
 W Gratis rådgivning i din virksomhed
 W Personlig og international
 W DENIOS chat

Vi rådgiver dig gerne – også i din virksomhed.

R Å D G I V N I N G  &  S U P P O R T

http://www.denios.dk/nyhedsbrev
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