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Přesné dávkování, přelévání a stáčení kapalin

800 383 313  |  www.denios.cz/falcon

DÁVKOVÁNÍ +
ČIŠTĚNÍ

PŘESNÉ 
DÁVKOVÁNÍ + 
PŘELÉVÁNÍ

SKLADOVÁNÍ + 
STÁČENÍ

safety work@
Více bezpečnosti s DENIOSem

DENIOS OCHODNÍ ZNAČKA
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Vše pod kontrolou!
Přeprava, stáčení, skladování, dekantace, přesné dávkování a čištění - to jsou každodenní činnosti prováděné ve výrobních společnostech, které běžně manipu-
lují s kapalinami. Každý krok musí být dokonale bezpečný, zejména jde-li o hořlavá či agresivní média.  

Abychom pracovníky při každodenní práci s nebezpečnými látkami vyžadující velkou pozornost plně podpořili,  přicházíme na trh s produkty, které nabízejí spo-
lehlivou ochranu a maximální bezpečnost při manipulaci s nebezpečnými látkami. Dovolte, abychom vám nyní představili vylepšené produkty značky FALCON, 
které jsme postupem let dotáhli k dokonalosti a které v sobě snoubí pověstnou kvalitu produktů DENIOS a vysokou funkčnost.

V sortimentu FALCON naleznete vždy vhodný produkt pro jakékoliv použití,  který nabízí řešení jako šité na míru pro bezpečné skladování, manipulaci i přesnou 
distribuci kapalných nebezpečných látek. 

Grif na přesnost
Hořlavá a agresivní média se většinou používají 
k čištění a odmašťování.  Cílem je dosáhnout 
maximální bezpečnosti a hospodárnosti při těchto 
činnostech s nebezpečnými, často i nákladnými, 
látkami. 

Řada FALCON zahrnuje pro čištění a dávkování 
nebezpečných látek vysoce odolné speciální 
produkty,  jako jsou zvlhčovače tkanin FALCON 
pro ekonomické navlhčování čisticích hadrů a 
houbiček při čištění různých povrchů,  nebo  kom-
paktní mycí nádoby FALCON, které se používají k 
bezpečnému odmašťování a čištění malých dílů. 

Mít to v ruce
Zápěstí se intuitivně pohne do ergonomicky 
správné polohy… Paže zůstává klidná…  Při práci 
s bezpečnostními konvemi FALCON je okamžitě 
patrné, jak snadná je jejich obsluha i jak přesně 
reaguje ovládací páka jemného dávkovacího 
kohoutu  a umožňuje tak vysoce přesné přelévání 
a jemné dávkování.

Stručně řečeno: Nejde jen o ten pocit držet něco v 
ruce, ale o ten pocit mít něco zcela pod kontrolou! 

Pohyb pod kontrolou
Bezpečný kanystr na hořlaviny a agresivní kapaliny 
je v každodenním provozu k nezaplacení.  Je 
neustále v pohybu mezi stáčecí stanicí a skladem, 
je naplňován, přepravován, skladován... 

Bezpečnostní kanystr FALCON byl vyvinut právě k 
takovým účelům.  Je vyroben z oceli nebo nerezu 
a dokáže víc než běžné kanistry! Díky nerezovému 
dávkovacímu kohoutu na jemné dávkování se sám 
o sobě v mžiku stává malou stáčecí stanicí. 

DÁVKOVÁNÍ +
ČIŠTĚNÍ

PŘESNÉ DÁVKOVÁNÍ + 
PŘELÉVÁNÍ

SKLADOVÁNÍ + 
STÁČENÍ

Dispensing Liquids
FALCON



Odborné poradenství: 800 383 313 3

Skladované médium Koncentrace
%

Materiál

Ocel 1), 4) HDPE3) V2A2)

Aceton / + +

Acetonitril + + +

Anilín 100 + + +

Benzín + / +

Benzol / / +

Cyklohexan + / +

Ethanol 100 + + +

Ethylacetát + / +

Ethylenglykol + + +

Ethylether + - +

Heptan + / +

Hexan + / +

Izopropylalkohol 70 - + +

Kyselina chlorovodíková 37 - + -

Kyselina octová - + +

Methanol 100 + + +

Methylenchlorid - - +

Methylethylketon + + +

Methylizobutylketon 100 + + +

Motorová nafta 100 + + +

Pentan + - +

Petrolej + / +

Ropný ether + / +

Terpentýn / / +

Toluen 100 + - +

Topný olej + - +

Trichlorethylen + - +

Xylen + - +

Správná volba materiálu
Pro zajištění bezpečné manipulace s nebezpečnými kapalinami pro zaměstnance a životní prostředí je zásadní výběr správného materiálu: 
 
Výběr správného materiálu je pro zajištění bezpečnosti pro zaměstance, kteří manipulují s nebezpečnými látkami, naprosto zásadní: Odolnost vůči korozi použitého 
materiálu a jeho snášenlivost se skladovanou látkou musí být prokazatelná. Pro mnohé chemické látky je vhodné použít produkty z oceli (1.0038). Pro leptavé látky 
(kyseliny a louhy) je nutné použít produkty z plastu (polyethylenu).  Vysoce kvalitní ochranu obzvlášť pro mnohé agresivní kapaliny nabízí nerez.

Tento seznam odolností médií je určen pouze jako vodítko pro koncového uživatele. Uživatel musí provést posouzení rizik a dle toho se rozhodnout, zda je nádoba vhodná.  Může to ale 
také provést třetí osoba (např. DENIOS nebo výrobce). Koncový uživatel je proto odpovědný za kontrolu a výběr vhodného obalu. 

DENIOS nepřebírá žádnou odpovědnost za úplnost, správnost, aktuálnost nebo kvalitu poskytovaných informací a vylučuje jakýkoli právní nárok na náhradu v souvislosti s výrobkem 
prodávaným společností DENIOS s ohledem na jeho použití nebo chemickou kompatibilitu!

Legenda:  + odolné, / omezeně odolné , - není odolné

Vysvětlivky:
1)  ocel lakovaná (mat. č. 1.0038) nebo poinkovaná (mat. č. 1.0242), 
2)  nerez V2A (mat. č. 1.4301),
3)   polyethylen (PE, ), ve vodivém provedení vhodný pro látky s bodem  

vzplanutí pod 60 °C

4)  pozinkované záchytné vany se nemají používat při skladování následujících kapalin: 
organické a anorganické kyseliny, louh sodný a draselný jakož i další hydroxidy alkalic-
kého kovu, chlorouhlovodíky, aminy, nitrosloučeniny, acylchloridy a jiné chloridy, fenol, 
vodové alkalické roztoky, nitrily

Snášenlivost se skladovanými látkami
SEZNAM ODOLNOSTÍ MÉDIÍ
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Rozprašovače

Úsporné vlhčící konve

Materiál Ocel Nerez Materiál Polyethylen (PE)

Objem [l] 1,0 2,5 1,0 2,0 Objem [l] 1,0 2,0

Ø x V [mm] 178 x 200 178 x 290 132 x 258 131 x 305 Vnější rozměry D x Š x V [mm] 115 x 120 x 265 155 x 145 x 265
Obj. č. 187-531-P1 187-532-P1 211-600-P1 211-601-P1 Obj. č. 263-215-P1 263-216-P1

W Bezpečné a šetrné zvlhčování čisticích hadrů a houbiček
W Úsporný odběr, zbytky stékají zpět do nádoby
W Snadno ovladatelná pumpička s odpruženým smáčecím talířem z nerezu
W Minimalizace tvorby škodlivých výparů
W Ochrana proti prošlehnutí plamene integrovanou pojistkou (při provedení z 

oceli nebo nerezu)
W Bezpečnostní štítky pro označení obsahu nádoby dle GHS klasifi kace

Materiál Ocel Nerez

Objem [l] 1,0 2,0 1,0 2,0

Ø x V [mm] 165 x 300 190 x 345 165 x 300 190 x 345
Obj. č. 188-956-P1 188-957-P1 204-618-P1 204-619-P1

W Úsporné a přesné postříkání plochy a dílů , které mají být čištěny 
W Ergonomický postřikovací nástavec z plastu vč. šroubovacího prodloužení s 

nastavitelnou tryskou
W Integrovaná pumpička z plastu

DÁVKOVÁNÍ +
ČIŠTĚNÍ

DÁVKOVÁNÍ +
ČIŠTĚNÍ

Rozprašovače a zvlhčovače tkanin
DÁVKOVÁNÍ + ČIŠTĚNÍ
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Provedení vyjímatelný košík ponorné síťové dno

Materiál Ocel Ocel Ocel Ocel
Objem [l] 8 10 8 10
Vnější rozměry D x Š x V [mm] 400 x 320 x 160 400 x 320 x 195 400 x 320 x 160 400 x 320 x 195
Obj. č. 243-454-P1 243-455-P1 256-868-P1 256-869-P1

Mycí nádoby k čistění dílů
W Nádoby jsou vybaveny víkem, které se v případě požáru samo uzavře
W ideální k odmašťování nebo čištění malých dílů
W s ergonomickými  madly pro komfortní manipulaci
W se snadno vyjímatelným košíkem z nerezuInklusive einfach entnehmbarem 

nebo ponorným nerezovým síťovým dnem

Objem [l] 45 60 105

Rozměr korpusu Š x H x V [mm] 680 x 650 x 930 680 x 650 x 950 990 x 650 x 950
Obj. č. 117-268-P1 156-554-P1 156-553-P1
Příslušenství

Obj. č. Koš na díly 117-269-P1 117-269-P1 117-269-P1
Obj. č. Sítové dno 117-270-P1 156-592-P1 156-591-P1

W K bezpečnému a pohodlnému čištění větších dílů v ergonomické pracovní výšce
W Otevření víka pomocí nožního pedálu
W Vybaveno plynovou tlakovou pružinou a nerezovým vypouštěcím kohoutem
W Víko a vana z nerezové oceli
W Podstavec z ocelového plechu jako nepropustná úkapová vana

Čištění dílů v mycích stolech
DÁVKOVÁNÍ +

ČIŠTĚNÍ

DÁVKOVÁNÍ +
ČIŠTĚNÍ

DÁVKOVÁNÍ + ČIŠTĚNÍ
Mycí nádoby k čistění dílů
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S jemným dávkovacím kohoutem pro hořlavé nebo agresivní kapaliny

Se šroubovacím uzávěrem na chemikálie

Materiál Ocel Nerez Materiál Polyethylen (PE)

Objem [l] 1 2 1 2 Objem [l] 1 2

Ø x V [mm] 132 x 215 158 x 260 132 x 215 158 x 260 Vnější rozměry 
D x Š x V [mm] 150 x 100 x 230 150 x 100 x 310

Obj. č. 188-951-P1 188-952-P1 204-058-P1 204-059-P1 Obj. č. 263-213-P1 263-214-P1

Materiál Ocel Nerez Materiál Polyethylen (PE)

Objem [l] 1 2 1 2 Objem [l] 1 2

Ø x V [mm] 132 x 181 158 x 226 132 x 181 158 x 226 Vnější rozměry 
D x Š x V [mm] 150 x 100 x 200 150 x 100 x 280

Obj. č. 187-522-P1 187-523-P1 203-965-P1 203-966-P1 Obj. č. 263-211-P1 263-212-P1

W K bezpečnému plnění a dávkování hořlavých a agresivních kapalin 
(jen u provedení z oceli nebo nerezu)

W Ochrana proti prošlehnutí plamene integrovanou pojistkou 
(jen u provedení z oceli nebo nerezu)

W Šroubovací jemný dávkovač z nerezu
W PTFE těsnění odolné vůči chemikáliím
W Bezpečnostní štítky pro označení obsahu nádoby dle GHS klasifi kace

W Mimo jiné vhodné pro vnitropodnikovou přepravu
W Šroubovací uzávěr zabezpečený proti ztrátě, s přetlakovým ventilem
W PTFE těsnění, odolné vůči chemikáliím

Materiál

PŘESNÉ DÁVKOVÁNÍ + 
PŘELÉVÁNÍ

PŘESNÉ DÁVKOVÁNÍ + 
PŘELÉVÁNÍ

Bezpečnostní konve
PŘESNÉ DÁVKOVÁNÍ + PŘELÉVÁNÍ
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Se stáčecím kohoutem pro hořlavé a agresivní kapaliny

Pro hořlavé a agresivní látky, se schválením pro přepravu

Materiál Ocel Nerez

Objem [l] 10 20 10 20
Vnější rozměry D x Š x V [mm] 340 x 170 x 280 340 x 170 x 470 340 x 170 x 280 340 x 170 x 470
Obj. č. 235-307-P1 235-308-P1 180-687-P1 180-688-P1

 W Jemný dávkovací kohout z nerezu s komfortní obslužnou pákou  
- umožní stáčení i do malých otvorů

 W Vysoce kvalitní nádoby z nerezu (1.301) nebo z pozinkované  
oceli se žlutým lakováním

 W Odvětrávací ventil pro rovnoměrné a přesné stáčení

 W UN schválení pro přepravu kapalných látek balící skupiny I, II a III
 W Vysoce kvalitní nádoby z nerezu (1.301) nebo z pozinkované oceli se  
žlutým lakováním

 W Odvzdušňovací ventil pro rovnoměrné a rychlé vyprazdňování
 W Sériově s flexibilní vypouštěcí trubkou z plastu (Ø cca 20 mm)
 W Se šroubovacím víčkem a odvzdušňovacím šroubem

Materiál Ocel Nerez

Objem [l] 10 20 10 20
Vnější rozměry D x Š x V [mm] 445 x 170 x 280 445 x 170 x 470 445 x 170 x 280 445 x 170 x 470
Obj. č. 242-250-P1 242-251-P1 242-252-P1 242-253-P1

SKLADOVÁNÍ + 
STÁČENÍ

SKLADOVÁNÍ + 
STÁČENÍ

Bezpečnostní kanystry
SKLADOVÁNÍ + STÁČENÍ
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W Jemný dávkovací kohout z nerezu s komfortní obslužnou pákou - 
umožní stáčení i do malých otvorů

W Ochrana proti prošlehnutí plamene zabrání průniku plamene a vznícení 
obsahu nádoby

W Vysoce kvalitní nádoby z nerezu (1.301) nebo z pozinkované oceli se 
žlutým lakováním

W UN schválení pro přepravu kapalných látek balící skupiny I, II a III
W Vysoce kvalitní nádoby z nerezu (1.301) nebo z pozinkované oceli se 

žlutým lakováním

Materiál Ocel Nerez

Objem [l] 5 10 20 5 10 20
Vnější rozměry D x Š x V [mm] 428 x 244 x 169 428 x 244 x 241 528 x 308 x 271 428 x 244 x 169 428 x 244 x 241 528 x 308 x 271
Obj. č. 235-301-P1 235-302-P1 235-303-P1 235-304-P1 235-305-P1 235-306-P1

Materiál Ocel Nerez

Objem [l] 5 10 20 5 10 20
Vnější rozměry D x Š x V [mm] 408 x 244 x 114 408 x 244 x 186 508 x 308 x 216 408 x 244 x 114 408 x 244 x 186 508 x 308 x 216
Obj. č. 235-289-P1 235-290-P1 235-292-P1 235-293-P1 235-296-P1 235-297-P1

SKLADOVÁNÍ + 
STÁČENÍ

SKLADOVÁNÍ + 
STÁČENÍ

Bezpečnostní nádoby
SKLADOVÁNÍ + STÁČENÍ

Pro hořlavé a agresivní látky, se schválením pro přepravu

S jemným dávkovacím kohoutem pro hořlavé a agresivní kapaliny
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 W Pro bezpečné plnění kapalin do 2" čepovacích otvorů 200litrových ocelových sudů
 W Velký sudový trychtýř ve stabilním ocelovém provedení, práškově lakovaný v barvě šedé
 W Trychtýř s objemem 30 litrů umožňuje rychlejší vlévání většího množství kapalin

 W Pro bezpečné plnění 200litrových ocelových sudů se zátkou a 220litrových plastových 
sudů s upínacím kroužkem

 W S integrovaným vypouštěcím hrdlem pro aretaci trychtýře v čepovacím otvoru na sudu
 W S vložitelným nerezovým filtrem
 W Na přání lze dodat víko, které chrání obsah sudu před znečištěním
 W K dodání také v elektricky vodivé verzi (barva černá, trychtýř otestován dle předpisů)

Provedení Plast Plast, vodivý Plastové víko Plastové víko, vodivé

Vnější průměr Ø x V [mm] 645 x 120 645 x 120 820 x 145 820 x 145
Objem trychtýře [L] 27 27 - -
Obj. č. 240-013-P1 241-917-P1 240-014-P1 241-918-P1

Provedení Ocel

Vnější rozměry Ø x V [mm] 650 x 135
Vnitřní rozměry Ø x V [mm] 620 x 135
Objem trychtýře [L] 30
Obj. č. 123-242-P1

SKLADOVÁNÍ + 
STÁČENÍ

SKLADOVÁNÍ + 
STÁČENÍ

Sudový trychtýř
SKLADOVÁNÍ + STÁČENÍ

Sudové nálevky z polyethylenu (PE)Pro hořlavé a agresivní látky, se schválením pro přepravu

Sudový trychtýř z oceli
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Sudový trychtýř kulatý

Sudový trychtýř

Kulatá verze bez síta se sítem Adaptér připojení sudu 2"

Obj. č. bez víka 114-741-P1 114-747-P1 114-749-P1
Obj. č. s víkem 114-745-P1 114-751-P1 114-753-P1
Obj. č. e. vodivá verze, s víkem 186-546-P1 186-547-P1 186-548-P1

Verze tvar plástev bez síta se sítem Adaptér připojení sudu 2"

Obj. č. bez víka 114-877-P1 114-878-P1 114-881-P1
Obj. č. s víkem 114-879-P1 114-880-P1 114-882-P1
Obj. č. el vodivá verze, s víkem 157-306-P1 157-307-P1 157-311-P1

Trychtýř s adaptérem Uzavíratelný trychtýř, elektricky vodivý (TÜV- 
přezkoušeno), obj. č. 186-546-P1

Nálevka dle volby s nebo bez síta
Obj. č.  114-749-P1Obj. č. 114-741-P1

Obj. č. 114-882-P1
Uzamykatelný trychtýř na přání s nebo bez síta, 
ve verzi elektricky vodivé (dle předpisů TÜV - 
přezkoušeno). (Zámek není součástí dodávky). 
Obj. č. 157-306-P1

Uzavíratelný trychtýř s adaptérem Sudový trychtýř s extra velkým objemem, 
s nebo bez sítka 
Obj. č. 114-877-P1

 W Z bezešvého, chemicky vysoce odolného polyethylenu (PE)
 W Ideální pro snadné plnění 200litrových ocelových sudů
 W Na profilované ploše je možné odložit nádoby nebo filtry k odkapání
 W Sudový trychtýř s víkem také v elektricky vodivé verzi
 W S vyhloubením pro využití stavoznaku u všech sudových trychtýřů bez víka

SKLADOVÁNÍ + 
STÁČENÍ

Sudové nálevky z polyethylenu (PE)
SKLADOVÁNÍ + STÁČENÍ
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IBC trychtýř

Verze kulatý

Vnější rozměry Š x H x V [mm] 690 x 820 x 200
Objem trychtýře [L]Objem trychtýře [L] 30
Barva Antracit
Obj. č. 243-312-P1

Verze Rohový Rohový

Vnější rozměry Š x H x V [mm] 790 x 730 x 175 790 x 730 x 175
Provedení – elektricky vodivé 
Objem trychtýře [L] 15 15
Barva Barva šedá Antracit
Obj. č. 218-986-P1 230-342-P1

W K použití pro všechny běžné IBC nádrže
W Pro bezpečné zachycení kapalin
W Vyrobeno z chemicky vysoce odolného polyethylenu (PE)
W Odolnost vůči nárazům
W Zcela jednoduchá manipulace
W Vyklenuté dno - kapalina steče úplně

IBC trychtýř kulatý

kulatý

690 x 820 x 200
30

SKLADOVÁNÍ + 
STÁČENÍ

IBC trychtýř z polyethylenu (PE)
SKLADOVÁNÍ + STÁČENÍ
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Topseller – doporučeno uživateli

BEST-
SELLER

FALCON bezpečnostní konev z nerezu, 1 litr, 
obj. č. 204-058-P1

FALCON smáčecí konev, z oceli, 
lakovaná, žlutá, 1 litr,
obj. č. 187-561-P1

Objem [l] 2 5 10

Vnější rozměry Š x H x V [mm] 140 x 413 x 316 173 x 413 x 416 260 x 413 x 523
Obj. č. 243-460-P1 243-461-P1 243-462-P1

FALCON Lubrifl ex stáčecí konev z polyethylenu (HDPE), s vyměnitelnou výpustí, 
objem 2, 5 a 10 litrů. Ke každé konvi 18 popisovatelných lepicích fólií v 
signálních barvách za účelem označení.

S dlouhou a krátkou 
šroubovací výpustí.

Barevný, popisovatelný 
štítek k označení látky, 
která je v nádobě.

Se stupnicí pro 
kontrolu stavu 
naplnění.

Ergonomické 
madlo s 
integrovaným 
odvzdušňovacím 
ventilem.
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Příslušenství - přiobjednejte zároveň!

K OCHRANĚ

NEPOSTRADATELNÉ

Vana na malé nádoby pro-line, z polyethylenu (PE), 
PE rošt, objem 80 litrů, 784 x 784 x 185 mm
obj. č. 248-044-P1

FALCON sítové dno do nádoby 
k čištění drobných dílů, 
s objemem 45 litrů, obj. č. 117-270-P1
s objemem 60 litrů, obj. č. 156-592-P1
s objemem 105 litrů, 156-591-P1

DENSORB® sorpční rohože Univerzál, Economy 
Triple, light, 3vrstvé, 40 x 50 cm, 100 kusů, 
obj. č. 248-913-P1

Vana na malé nádoby classic-line z nerezu, lakovaná, 
bez plechu, objem 5 litrů, 250 x 400 x 95 mm, 
obj. č. 250-830-P1

Vana na malé nádoby pro-line, z nerezu, 
bez plechu, objem 5 litrů, 250 x 400 x 95 mm
obj. č. 250-842-P1

Stavoznak typ FS, pro 60 a 200litrové sudy 
se 3/4" otvorem, vhodný např. pro olej, 
nemrznoucí směs, naftu a topný olej, 
obj. č. 137-715-P1

FALCON koš do nádoby k čištění drobných 
dílů, objem 45 litrů, 
obj. č. 117-269-P1

FALCON jemný dávkovací kohout z nerezu, 
obj. č. 256-581-P1

Ponorná trubka, pro všechny sudové trychtýře 
s adaptérem, obj. č. 114-755-P1

Spirálový zemnící kabel se 2 zemnícími 
kleštěmi typ MD, ATEX, délka 3 m,
obj. č. 165-871-P1

FALCON ocelový trychtýř, zinkovaný, na 
bezpečnostní nádoby FALCON, 
obj. č. zinkované provedení 187-536-P1
obj. č. nerezové provedení, 187-534-P1

Hradící bariéra kruhová, Ø 400 mm, k zadržení 
vytékající kapaliny, obj. č. 130-516-P1
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Existuje pádný důvod, proč v nepře-
berném množství skladovacích nádob 
sáhnout zrovna po bezpečnostní 
konvi FALCON s jemným dávkovacím 
kohoutem!  Hlavním cílem je bezpečné 
a přesné dávkování stáčené nebezpečné 
látky.  Pečlivé a přesné zacházení s 
nebezpečnými látkami má mnoho výhod, 
protože hořlavé a agresivní látky jsou 
nejen nebezpečné, ale jejich pořízení 
není často nejlevnější záležitostí.

 W Snížení rizika nebezpečí:  
Úsporné a přesné dávkování umožňuje 
použít pouze takové množství nebezpeč-
ných látek, jaké je skutečně potřeba.  To 
zároveň snižuje  riziko ohrožení nejen 
lidského zdraví, ale i životního prostředí. 

 W Bezchybné dávkování: 
Nevhodná dávka, ať už příliš vysoká nebo 
naopak nízká, může mít v krajním případě 
za následek poničení pracovních nástrojů 
či zhoršení kvality samotných výrobků.  
Risknete to?  

 W Úspora nákladů: 
Vyšší spotřeba = větší náklady.  Přesné 
dávkování má samozřejmě také ekono-
mické výhody!  Pořizovací cena mnoha 
běžně používaných kapalin je často 
poměrně vysoká, proto se každá ušetřená 
kapka počítá! 

 W Snížení rizika úkapů: 
Přesné dávkování neznamená pouze úsporu 
nákladů, ale také čistou a přesnou práci,  
ať už stáčíte do malých otvorů nebo do 
těžko přístupných míst. S bezpečnostními 
nádobami FALCON zvládnete vše levou 
zadní!

KDO ŠETŘÍ,
má za tři
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DENIOS je díky svým 15letým zkušenostem v e-businessu tím správným partnerem pro velké fi rmy.  Jinak řečeno, e-procurement je pro nás standard a to ve 
14 jazycích, s více než 200 aktivními elektronickými katalogy a 14.000 produkty. Nabízíme Vám, jako vývojář, výrobce a dodavatel, největší sortiment produktů 
pro bezpečné skladování nebezpečných látek a bezpečnost práce. 

Tuto automatizovanou digitální službu můžete nyní používat i vy. Elektronické zadávání veřejných zakázek zjednodušuje celý proces - od objednání až po dodání.  
Do Vašeho systému správy skladu Vám importujeme náš digitální katalog. Výhodou pro Vás je úspora času a peněz, profi tujte z fi xních podmínek, kontroly 
rozpočtu a co nejvyšší možné transparentnosti.  Výhodou pro životní prostředí je úspora papíru. Digiální servis zjednoduší celý proces od objednávky až po dodání 
a navíc ušetří administrativní náklady.

Naši partneři:

Při nakupování na online shopu DENIOS získáte mnoho výhod: s více než 14.000 produkty Vám nabízíme nejširší sortiment z oblastí podnikové ochrany životního 
prostředí a bezpečnosti práce. Zároveň se můžete spolehnout na kvalitu, kterou může nabídnout pouze výrobce.

www.denios.cz/e-procurement

www.denios.cz/shop

W Exkluzivní podmínky W rámcové smlouvy W kontrola rozpočtu a produktů W co největší možná transparentnost

Výhody pro Vás:

Doprava zdarma
na více než 12.000 
produktů

Individuální 
poradenství
od odborníků na ne-
bezpečné látky

30 dní právo na 
vrácení zboží
gemäß AGB

Servis a údržba
přímo od výrobce

Užitečné informace, zkušenosti z praxe a 
mnoho dalšího naleznete na:

www.denios.cz/know-how

Všechny katalogy a brožury naleznete také v naší 
online knihovně:

www.denios.cz/katalogy-brozury

Vyžádejte si zdarma informační materiál:

800 383 313

DENIOS DIGITÁLNĚ
Online shop & E-procurement
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www.denios.cz/densorb

Absorpční 
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Denios s.r.o. 
Sídlo společnosti
Na Jelence 1330 | 386 01 Strakonice

Pobočka Slovensko
ul. Šoltésovej č. 1995 |  911 01 Trenčín

Bezplatné odborné poradenství
a příjem objednávek:

800 383 313
obchod@denios.cz
Fax: +420 383 313 217
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