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Na každý požadavek vhodná skříň na  
nebezpečné látky

safety work@
Více bezpečnosti s DENIOSem
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Vzhledem k velmi rozsáhlé nabídce 
nejrůznějších bezpečnostních skříní 
není vůbec snadné najít takovou, která 
bude přesně odpovídala Vašim poža-
davkům. Níže Vám ukážeme 3 kroky, 
které Vám výběr správného modelu 
značně usnadní.

Jakou bezpečnostní skříň potřebujete, je závislé na tom, jaké vlastnosti mají látky, které uvnitř skříně budete skladovat. Ve většině případů nabízí 
bezpečnostní skříň pro hořlavé kapaliny nejrozsáhlejší ochranu. Pro skladování vodu ohrožujících kapalin je většinou dostačující skříň na chemikálie. Alkalické 
kapaliny, kyseliny a louhy budou v bezpečí v našich skříních na kyseliny a louhy. Tyto tři produktové řady představují jádro skříní DENIOS a nabízejí možnost pro 
bezpečné uskladnění nebezpečných látek. Mimo jiné naleznete v našem sortimentu řešení pro uskladnění malého množství, pro kombinované skladování nebezpeč-
ných látek nebo pro skladování nebezpečných látek v sudech. Rádi Vám poskytneme více informací.

Jaký typ skříně vybrat?1

Protipožární skříně na nebez-
pečné látky typ Select

Skříň na kyseliny a louhy typ SL, 
výška 1970 mm

Skříně na chemikálie Protect

3 KROKY
3 kroky k výběru správné skříně

např. pro hořlavé kapaliny např. vodu ohrožující kapaliny např. pro alkalické kapaliny
Kyseliny a louhy
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Jaké bude potřeba vybavení?2

3 Jaké rozměry a jakou kapacitu by skříň 
měla mít?

V závislosti na skladovaném množství a prostoru se zákazník většinou rozhoduje 
mezi klasickou skříní, kterou lze umístit přímo k pracovnímu stolu a podstavnou 
nebo závěsnou skříní,  kterou lze připevnit na stěnu. Pokud chcete na praco-
višti skladovat nejen malé nádoby, ale také sudy, nabízíme Vám sudové skříně, 
které jsou speciálně vybaveny pro skladování 200litrových sudů. 

Norma ČSN EN 14470-1 stanovuje požadavky a testovací podmínky pro 
protipožární bezpečnostní skříně ke skladování hořlavin na pracovišti.  Všechny 
protipožární skříně od DENIOSu jsou dle této normy certifikovány.

k výběru správné skříně

Technické větrání

Některé modely bezpečnostních skříní disponují přirozeným větráním nebo 
přípojkami pro připojení technického větrání.  S DENIOS odvětrávácím 
nástavcem s oběhovým filtrem ušetříte za drahé prostupy zdmi a odsávací 
potrubí, které zabírá místo. Nástavec nabízí aktivní ochranu osob bezpečným 
zachycením zdraví škodlivých par a jejich zadržením ve filtračním systému.  

Různé typy dveří

Manuálně obsluhovatelné křídlové dveře jsou nejčastější variantou.  Z důvodu 
možného nedostatku prostoru nabízíme také modely se skladácími nebo 
posuvnými dveřmi, žaluzemi nebo s vertikálními výsuvy.  

Promyšlené rozvržení prostoru

Přídavné police, záchytné vany či výsuvné police jsou v závislosti na modelu 
optimálně konfigurovatelné a lze je dodat jako příslušenství.   

Efektivní prevence proti úkapům

Záchytné vany z oceli a plastu jsou použity ve všech bezpečnostních skříních 
pro hořlavé kapaliny, nehořlavé chemikálie nebo korozivní látky jako jsou 
kyseliny a louhy.  

Přejete si skříň podjíždět?

Podstavec umožní jednoduché podjetí zdvižným nebo paletovým vozíkem a 
skříň tak může být jednoduše a bezpečně přemístěna na jiné stanoviště. 

3 KROKY

Nutné je také přezkoušení záchytných van ve skříních na nebezpečné látky!
Zákon o vodách č. 251/2001 Sb.  obecně požaduje učinit opatření k zajištění trvalé 
ochrany vodstva (povrchové vody, pobřežní vody, podzemní vody). 
Skříně na nebezpečné látky od DENIOSu tomuto požadavku plně vyhovují.

TÜV-/MPA- 
přezkoušené 
produkty

Prohlášení o shodě
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Skříň na nebezpečné látky Select
PROTIPOŽÁRNÍ

Typ W-123 W-123-0

Vybavení 3 vložné police, podlahová vana s krytem z děrovaného plechu 3 vložné police, podlahová vana s krytem z děrovaného plechu
Verze dveří křídlové dveře křídlové dveře
Automat. dveře ne ano
Vnější rozměry Š x H x V [mm] 1193 x 615 x 1953 1193 x 615 x 1953
Vnitřní rozměry Š x H x V [mm] 1050 x 522 x 1647 1050 x 522 x 1647
Nosnost vložné police [kg] 75 75
Záchytný objem podlahové vany [l] 33 33
Hmotnost [kg] 470 473
Obj. č. 200-987-N1 201-478-N1

Skříň na nebezpečné látky Typ W-123,
korpus světle šedý (RAL 7016), dveře v 
barvě enciánově modré (RAL 5010).

Skříň na nebezpečné látky typ W-123, 
barva korpusu: antracitově šedá (RAL 
7016), dveře v refl exní žluté (RAL 1004).

TOUCH
ONE 

TOUCHTOUCH
ONEONE  

TÜV-/MPA- 
přezkoušené 
produkty

Prohlášení o shodě

Ty
p 

90 požární odolnost 90 minut

přezkoušeno dle EN 14470-1
DENIOS 
záruka 5 let

Pro bezpečné a předpisové skladování hořlavých kapalin s požární ochranou 90 minut, dle EN 14470-1

W Přípojka pro odvětrávání na stropě skříně (NW 75)
W Bezpečnostní mechanika a bezpečnostní prvky jsou chráněny před korozí 

díky umístění mimo skladovací prostor

W Nepropustná, přezkoušená podlahová záchytná vana (dle Stawa-R), z 
ocelového práškově lakovaného plechu, vč. krytu z děrovaného plechu jako 
přídavnou skladovací úrovni
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Barva korpusu: antracitová, RAL 7016

Barva dveří: 
enciánově modrá, RAL 5010

Barva dveří: reflexní žlutá, RAL 1004

Barva dveří: světle šedá, RAL 7035

Barva dveří:  bílá, RAL 9010

Barva dveří: zelená, RAL 6011

Barva dveří: stříbrná, RAL 9006

Barva dveří: červená RAL 3020

Barva korpusu: antracitová, RAL 7016

Barva dveří: 
enciánově modrá, RAL 5010

Barva dveří: reflexní žlutá, RAL 1004

Barva dveří: světle šedá, RAL 7035

Barva dveří:  bílá, RAL 9010

Barva dveří: zelená, RAL 6011

Barva dveří: stříbrná, RAL 9006

Barva dveří: červená RAL 3020

Koncept dvou barev

Maximální individualita a moderní design:
korpus skříně v barvě antracitově šedéa a dveře v 7 volitelných 
barvách.  
Strukturovaný lakovaný povrch je odolný vůči poškrábání a 
také vhodný pro náročné prostředí.

Při objednávce uvádějte prosím požadovanou barvu dveří.

skříň na nebezpečné látky Select
PROTIPOŽÁRNÍ

Typ W-124 W-126 W-124-0 W-126-0

Vybavení 4 výsuvné vany, vč. podlahové vany dle 
StawaR

6 výsuvných van, vč. podlahové vany 
dle StawaR

4 výsuvné vany, vč. podlahové vany dle 
StawaR

6 výsuvných van, vč. podlahové vany 
dle StawaR

Verze dveří křídlové dveře křídlové dveře křídlové dveře křídlové dveře
Automat. dveře ne ne ano ano
Vnější rozměry Š x H x V [mm] 1193 x 615 x 1953 1193 x 615 x 1953 1193 x 615 x 1953 1193 x 615 x 1953
Vnitřní rozměry Š x H x V [mm] 1050 x 522 x 1647 1050 x 522 x 1647 1050 x 522 x 1647 1050 x 522 x 1647
Nosnost výsuvné vany [kg] 60 60 60 60
Záchytný objem výsuvné vany [l] 30 30 30 30
Záchytný objem podlahové vany [l] 33 33 33 33
Hmotnost [kg] 501 533 503 535
Obj. č. 201-019-N1 201-051-N1 201-510-N1 201-542-N1

Skříň na nebezpečné látky typ W-124, se 4 
záchytnými vanami a podlahovou vanou, dveře 
světle šedé (RAL 7035)

Skříň na nebezpečné látky typ W-126, se 6 
záchytnými vanami a podlahovou vanou, dveře 
červené (RAL 3020)
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Naše doporučení

Typ ONE TOUCH Vám nabízí:
- aretaci dveří
- automatické zavírání dveří
- optický a akustický varovný 
signál před automatickým 
uzavřením dveří
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Skříň na nebezpečné látky Edition-G
PROTIPOŽÁRNÍ

Standard pro skladování 
nebezpečných látek

BEST
SELLER

Typ GA-900-4 GA-900-6 GA-1200-4 GA-1200-6 G-901 G-1201

Vybavení
4 výsuvné vany, vč. 
podlahové vany dle 

StawaR

6 výsuvných van, vč. 
podlahové vany dle 

StawaR

4 výsuvné vany, vč. 
podlahové vany dle 

StawaR

6 výsuvných van, vč. 
podlahové vany dle 

StawaR

3 vložné police, 
podlahová vana s krytem 

z děrovaného plechu

3 vložné police, 
podlahová vana s krytem 

z děrovaného plechu
Vnější rozměry Š x H x V [mm] 896 x 616 x 1968 896 x 616 x 1968 1196 x 616 x 1968 1196 x 616 x 1968 896 x 616 x 1968 1196 x 616 x 1968
Vnitřní rozměry Š x H x V [mm] 750 x 524 x 1742 750 x 524 x 1742 1050 x 524 x 1742 1050 x 524 x 1742 750 x 524 x 1742 1050 x 524 x 1742
Nosnost výsuvné vany / vložné police [kg] 60 60 60 60 75 75
Záchytný objem výsuvné vany [l] 19 19 30 30 - -
Záchytný objem podlahové vany [l] 22 22 33 33 23 33
Hmotnost [kg] 414 441 484 516 385 453
Obj. č. refl exní žlutá (RAL 1004) 218-431-N1 218-433-N1 218-435-N1 218-437-N1 148-564-N1 116-979-N1
Obj. č.  světle šedá (RAL 7035) 218-432-N1 218-434-N1 218-436-N1 218-438-N1 133-980-N1 116-981-N1

DENIOS 
záruka 5 let

4 výsuvné vany, vč. podlahové vany dle StawaR, 
obj. č. 218-435-N1

3 vložné police, podlahová vana s krytem z děrovaného 
plechu, obj. č. 116-979-N1

TÜV-/MPA- 
přezkoušené 
produkty

Prohlášení o shodě

Pro bezpečné a předpisové skladování hořlavých kapalin s požární odolností 90 minut, dle EN 14470-1.

W Vnitřní plocha je odolná vůči chemikáliím, poškrábání a je snadno čistitelná
W Podlahová vana přezkoušená dle StawaR Skříně s výsuvnými vanami jsou 

vč. jedné podlahové vany

Ty
p 

90 požární odolnost 90 minut

přezkoušeno dle EN 14470-1
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skříň na nebezpečné látky Basis-Line
PROTIPOŽÁRNÍ

3 vložné police, podlahová vana s krytem 
z děrovaného plechu, obj. č. 218-343-N16 výsuvných van, vč. podlahové vany dle StawaR, 

obj. č. 218-423-N1

Ty
p 

30 požární odolnost 30 minut

přezkoušeno dle EN 14470-1
DENIOS 
záruka 5 let

TÜV-/MPA- 
přezkoušené 
produkty

Prohlášení o shodě

Pro bezpečné a předpisové skladování hořlavých kapalin s požární ochranou 30 minut, dle EN 14470-1

W Dveře se v případě požáru samy uzavřou
W Odvod výstupního vzduchu na střeše skříně (NW 75)

Typ 30-93 30-123 30-124 30-126

Vybavení 3 vložné police, podlahová vana 
s krytem z děrovaného plechu

3 vložné police, podlahová vana 
s krytem z děrovaného plechu

4 výsuvné vany, vč. podlahové vany 
dle StawaR

6 výsuvných van, vč. podlahové vany 
dle StawaR

Vnější rozměry Š x H x V [mm] 864 x 620 x 1947 1164 x 620 x 1947 1164 x 620 x 1947 1164 x 620 x 1947
Vnitřní rozměry Š x H x V [mm] 750 x 519 x 1626 1050 x 519 x 1626 1050 x 519 x 1626 1050 x 519 x 1626
Nosnost výsuvné vany / vložné police [kg] 75 75 60 60
Záchytný objem výsuvné vany [l] - - 30 30
Záchytný objem podlahové vany [l] 23 33 33 33
Hmotnost [kg] 235 280 311 343
Obj. č. dveře levé 218-327-N1 – – –
Obj. č. dveře pravé 218-335-N1 – – –
Obj. č. dveře křídlové – 218-343-N1 218-383-N1 218-423-N1
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Kombinovaná skříň na nebezpečné látky Edition-G
PROTIPOŽÁRNÍ

DENIOS 
záruka 5 let

TÜV-/MPA- 
přezkoušené 
produkty

Prohlášení o shodě

Typ 600-22 600-32A 1200-33 1200-63A

Část skříně nahoře/dole nahoře/dole vlevo / vpravo vlevo / vpravo

Vybavení 2 vložné police / 2 policové vany, v 
každé části podlahová vana

3 výsuvné vany / 2 vanové police, 1 
podlahová vana

2 vložné police / 3 policové vany, v 
každé části podlahová vana

6 výsuvných van / 3 vanové police, 1 
podlahová vana vpravo

Vnější rozměry Š x H x V [mm] 596 x 616 x 1968 596 x 616 x 1968 1196 x 616 x 1968 1196 x 616 x 1968
Vnitřní rozměry Š x H x V [mm] 450 x 524 x 1742 450 x 524 x 1742 1050 x 524 x 1742 1050 x 524 x 1742
Nosnost vložné police [kg] 75 75 75 75
Nosnost výsuvné vany [kg] – 25 – 25
Záchytný objem výsuvné vany [l] – 5 – 5
Záchytný objem podlahové vany [l] 22 11 22 11
Hmotnost [kg] 260 260 515 515
Obj. č. reflexní žlutá (RAL 1004) 224-700-N1 224-702-N1 224-696-N1 224-698-N1
Obj. č.  světle šedá (RAL 7035) 224-701-N1 224-703-N1 224-697-N1 224-699-N1

Kombinovaná skříň na nebezpečné látky Edition-G, 
typ 1200-63A, obj. č. 224-699-N1

Kombinovaná skříň na nebezpečné látky Edition-G, 
typ  1200-33, obj. č. 224-696-N1

Praktická varianta, na bázi v praxi osvědčených skříní na nebezpečné látky od DENIOSu, umožňuje skladování různých druhů nebezpečných 
látek v jedné skříni.

 W Integrovaný systém odvětrání s přípojkou (NW 75) pro technické větrání
 W Požární odolnost 90 minut (typ 90 dle EN 14470-1)
 W Vysoká flexibilita díky kombinovanému vnitřnímu vybavení: výškově nastavi-
telné vložné police, výsuvné vany nebo podlahové vany

 W Robustní, s dlouhou životností, bezpečnostní prvky jsou namontovány mimo 
skladovací prostor a tak chráněny před korozí

 W Plastové záchytné vany (pro malé množství agresivních / hořlavých nebez-
pečných látek)

 W Integrované nastavitelné nožičky k eliminaci nerovností podlahy
 W Vč. aretace dveří, dveře jsou uzamykatelné díky cylindrickému zámku (speci-
ální bezpečnostní zámek)

Ty
p 

90 požární odolnost 90 minut

přezkoušeno dle EN 14470-1
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Skříň na nebezpečné látky Edition G
PROTIPOŽÁRNÍ

TÜV-/MPA- 
přezkoušené 
produkty

Prohlášení o shoděDENIOS 
záruka 5 let

Pro bezpečné a předpisové skladování hořlavých kapalin s požární ochranou 90 minut, dle EN 14470-1

Skříň na nebezpečné látky Edition-G typ G-1200-F, vložná police, podlahová 
záchytná vana s krytem z děrovaného plechu. Druhá vložná police k dodání na 
přání. Obj. č.  117-033-N1

Komfortní a prostorově úsporné jsou kompaktní skříně na nebezpečné 
látky Edition G, např. typ G-600-2-F se dvěma výsuvnými vanami. 
Obj. č. 218-459-N1

Typ G-600-F G-600-2-F G-1200-F G-1200-2-F

Vybavení 1 vložná police, podlahová vana s 
krytem z děrovaného plechu

2 výsuvné vany, vč. podlahové 
vany dle StawaR

1 vložná police, podlahová vana s 
krytem z děrovaného plechu

2 výsuvné vany, vč. podlahové 
vany dle StawaR

Vnější rozměry Š x H x V [mm] 596 x 616 x 1298 596 x 616 x 1298 1196 x 616 x 1298 1196 x 616 x 1298
Vnitřní rozměry Š x H x V [mm] 450 x 524 x 1072 450 x 524 x 1072 1050 x 524 x 1072 1050 x 524 x 1072
Nosnost vložné police [kg] 75 – 75 –
Nosnost výsuvné vany [kg] – 25 – 60
Záchytný objem podlahové vany [l] 22 11 33 33
Hmotnost [kg] 203 217 320 352
Obj. č. barva refl exní žlutá (RAL 1004), dveře levé 122-884-N1 218-455-N1 – –
Obj. č. barva refl exní žlutá (RAL 1004), dveře pravé 208-518-N1 218-457-N1 – –
Obj. č. barva světle šedá (RAL 7035), dveře levé 208-515-N1 218-459-N1 – –
Obj. č. barva světle šedá (RAL 7035), dveře pravé 208-519-N1 218-461-N1 – –
Obj. č. barva refl exní žlutá (RAL 1004), dveře křídlové – – 117-033-N1 218-467-N1
Obj. č. barva světle šedá (RAL 7035), dveře křídlové – – 208-513-N1 218-469-N1

W Integrovaný systém odvětrání s přípojkou (NW 75) pro technické větrání
W Integrované seřizovací prvky pro snadné vyrovnání skříní na nerovné podlaze
W Výsuvné vany, v případě požáru se sami zasunou (šířka skříně 600 mm)
W Ohrana před přístupem nepovolaných osob
W Ideální ke skladování malých nádob

Ty
p 

90 požární odolnost 90 minut

přezkoušeno dle EN 14470-1
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skříň na nebezpečné látky Scoper Slim
PROTIPOŽÁRNÍ

Typ Scoper Slim
Skříň na nebez-

pečné látky

Vybavení Výsuvné díly s 
policemi

Křídlové dveře s 
výsuvy

Skladovací úrovně 6 6
PDM_GUI_EDIT_
ATTRIBUTE_
WIDTH_LABEL

45 90

Celkový skladovací 
objem u 1litrových 
lahví (ISO 4796-1)

126 138

Stejný skladovací objem jako u standard-
ních skříní - a to při poloviční šířce skříně. 
Při šířce 45 cm může být v jedné skříni 
na nebezpečné látky Scoper uskladněno 
stejné množství jako v běžné skříni se 
šířkou 90 cm.

Typ 45-4 45-5

Vybavení
4 police

1 podlahová vana s krytem z děrovaného 
plechu

5 polic
1 podlahová vana s krytem z děrovaného 

plechu
Počet skladovacích úrovní 5 6
Vnější rozměry Š x H x V [mm] 449 x 860 x 1966 449 x 860 x 1966
Vnitřní rozměry Š x H x V [mm] 331 x 775 x 1750 331 x 775 x 1750
Nosnost police [kg] 50 50
Nosnost jednotlivých vertikálních 
výsuvů [kg] 140 140

Záchytný objem podlahové vany [l] 13 13
Hmotnost [kg] 344 344
Obj. č. barva modrá 245-544-N1 245-541-N1
Obj. č. barva žlutá 245-542-N1 245-539-N1
Obj. č.  barva šedá 245-543-N1 245-540-N1

Scoper: bezpečné skladování, 
rychlý přístup, přehledná a perfektní 
manipulace

V závislosti na konkrétním typu 
jsou skříně vybaveny 4 nebo 5 
policemi.  Včetně podlahové 
vany a vložky z děrovaného 
plechu. 
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Skříně na nebezpečné látky Scoper nabízejí maximální funkčnost při poloviční šířce skříně.

W Vertikální výsuv pro jednoduchou manipulaci
W Skříň na nebezpečné látky s požární odolností 90 minut (typ 90)

DENIOS 
záruka 5 let

W Nejvyšší komfort a bezpečnost při používání
W Podlahová vana přezkoušená dle StawaR

TÜV-/MPA- 
přezkoušené 
produkty

Prohlášení o shodě

Ty
p 

90 požární odolnost 90 minut

přezkoušeno dle EN 14470-1
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Skříň na nebezpečné látky s integrovaným oběhovým filtrem
PROTIPOŽÁRNÍ

4 výsuvné vany, vč. podlahové vany dle StawaR, 
obj. č. 248-463-N1
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Typ E-123 E-124 E-126

Vybavení 3 vložné police, podlahová vana s krytem 
z děrovaného plechu

4 výsuvné vany,
vč. podlahové vany dle StawaR

6 výsuvných van,
vč. podlahové vany dle StawaR

Vnější rozměry Š x H x V [mm] 1193 x 615 x 2294 1193 x 615 x 2294 1193 x 615 x 2294
Vnitřní rozměry Š x H x V [mm] 1050 x 522 x 1647 1050 x 522 x 1647 1050 x 522 x 1647
Nosnost vložné police [kg] 75 – –
Nosnost výsuvné vany [kg] – 60 60
Záchytný objem podlahové vany [l] 33 33 33
Záchytný objem výsuvné vany [l] – 30 30
Hmotnost [kg] 479 518 550
Obj. č.  barva šedá 248-459-N1 248-462-N1 248-465-N1
Obj. č.  barva červená 248-461-N1 248-464-N1 248-467-N1
Obj. č. barva žlutá 248-460-N1 248-463-N1 248-466-N1

Naše doporučení

Sdělte nám, jaké nebezpečné látky chcete ve skříních s oběhovým filtrem 
skladovat. Prověříme, zda je jejich společné skladování možné a pokud ano, 
tak v jakém množství. Dopředu také zjistíme, jaké nebezpečné látky budou 
filtračním systémem zachyceny.

Bezpečnost na nejvyšší úrovni

 W V multifunkčních skříních na nebezpečné látky s integrovaným oběhovým 
filtrem lze skladovat nejrůznější druhy nebezpečných látek.

 W Požární odolnost 90 minut (typ 90 dle EN 14470-1)
 W Odsávání a filtrace zdraví ohrožujících výparů díky integrovanému oběho-
vému filtru

 

DENIOS 
záruka 5 let

Ty
p 

90 požární odolnost 90 minut

přezkoušeno dle EN 14470-1

TÜV-/MPA- 
přezkoušené 
produkty

Prohlášení o shodě

Moderní elektronika s kontrolkami
zajistí bezpečnost v běžném provozu.   
Upozorní Vás na následující:

 W Nasycení filtru výpary z rozpouštědel  
(úhlovodíky)

 W Četnost výměny vzduchu
 W Interval servisu
 W Termín pro manuální kontrolu nasycení filtru
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DLE EN 14470-1
Skladování ve skříních na nebezpečné látkySkříň na nebezpečné látky Select se skládacími dveřmi

Typ W 123 W 124 W 126

Vybavení 3 vložné police, podlahová vana s krytem 
z děrovaného plechu 4 výsuvné vany, vč. podlahové vany dle StawaR 6 výsuvných van, vč. podlahové vany dle StawaR

Vnější rozměry Š x H x V [mm] 1193 x 615 x 1953 1193 x 615 x 1953 1193 x 615 x 1953
Vnitřní rozměry Š x H x V [mm] 1050 x 522 x 1647 1050 x 522 x 1647 1050 x 522 x 1647
Nosnost vložné police [kg] 75 – –
Nosnost výsuvné vany [kg] – 60 60
Záchytný objem podlahové vany [l] 33 33 33
Záchytný objem výsuvné vany [l] – 30 30
Hmotnost [kg] 455 486 518
Obj. č. barva dveří reflexní žlutá (RAL 1004) 233-801-N1 233-803-N1 233-805-N1
Obj. č. barva dveří světle šedá (RAL 1004) 233-802-N1 233-804-N1 233-806-N1

Výsuvné vany usnadní bezpečné a přehledné 
skladování nebezpečných látek 
Bestellnummer 233-806-N1

Prostorově úsporné skládací dveře: není nutný 
velký prostor před skříní při otevřených dveřích. 
Obj. č. 233-801-N1

Pro bezpečné a předpisové skladování hořlavých kapalin s požární ochranou 90 minut, dle EN 14470-1

DENIOS 
záruka 5 let

TÜV-/MPA- 
přezkoušené 
produkty

Prohlášení o shodě

 W Dveře skříně na nebezpečné látky zůstanou zaaretovány v jakékoliv poloze 
(v případě požáru se samy uzavřou)

 W Bezpečnostní mechanika a bezpečnostní prvky jsou chráněny před korozí 
díky umístění mimo skladovací prostor

 W Integrovaný, podjízdný podstavec umožní snadné přemístění (podstavec 
může být pomocí krytu uzavřen)

 W Odvod výstupního vzduchu na střeše skříně
 W 2barevné provedení pro moderní a individuální vzhled: korpus antracitově 
šedý (RAL 7016), dveře k dodání ve více barvách

PROTIPOŽÁRNÍ

Ty
p 

90 požární odolnost 90 minut

přezkoušeno dle EN 14470-1

Naše doporučení

Vyberte si z následujících provedení to 
nejvhodnější pro Vaše potřeby: 
- se 3 vložnými policemi a podlahovou 
vanou 
- se 4 výsuvnými vanami 
- se 6 výsuvnými vanami 
Ještě stále jste nenalezli to optimální 
řešení? Zavolejte nám. Díky rozsáhlé 
nabídce najdeme pro každý požadavek 
vhodné řešení.
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Skříň na nebezpečné látky pro skladování sudů

Sudová skříň VbF 90.2-K obsahuje sériově regál pro skladování 
malých nádob na 3 výškově nastavitelných skladovacích úrovní. 
Rozměr regálu: Š x H x V (mm): cca 1355 x 600 x 1820 
Obj. č. 136-797-N1

Sudová skříň typ VbF 90.2, vč. regálové police, 
obj. č. 117-044-N1

Typ VbF 90.1 Vbf 90.2 VbF 90.2 VbF 90.2-K

Vybavení 1 záchytná vana, vč. roštu 1 záchytná vana, vč. roštu 1 záchytná vana vč. roštu, 1 vložná 
police 1 regál pro skladování malých nádob

Vnější rozměry Š x H x V [mm] 1105 x 1018 x 2224 1555 x 1018 x 2224 1555 x 1018 x 2224 1555 x 1018 x 2224
Vnitřní rozměry Š x H x V [mm] 936 x 864 x 1890 1386 x 864 x 1890 1386 x 864 x 1890 1386 x 864 x 1890
Skladovací kapacita (nádoby) Skladování sudů Skladování sudů Skladování sudů Malé nádoby
Záchytný objem [l] 220 220 220 66
Nosnost záchytné vany [kg] 850 850 850 –
Nosnost vložné police [kg] – – 75 200
Hmotnost [kg] 806 1021 1108 1100
Obj. č. 117-038-N1 117-041-N1 117-044-N1 136-797-N1

*Údaj o nosnosti se vztahuje u typu VbF 902-K na regálovou polici

Ušetřete si dlouhou chůzi po provozu a skladujte velké nádoby a 200litrové sudy v komfortních skříních na nebezpečné látky. Přepravní 
podstavec (k dodání na přání) umožní bezpečné podjíždění a bezproblémovou změnu stanoviště. Certifi kovaná záchytná vana bezpečně zachytí 
případný únik kapalin.

W Pro předpisové skladování většího množství hořlavých kapalin 
(H 224-226) na pracovišti

W přezkoušeno jako typ 90 dle požadavků EN 14470-1
W Připraveno k připojení na odvětrávací systém (DN 75), připojo-

vací hrdlo v oblasti střechy
W V případě požáru se odvětrávací otvory samy uzavřou

DENIOS 
záruka 5 let

TÜV-/MPA- 
přezkoušené 
produkty

Prohlášení o shodě

PROTIPOŽÁRNÍ

Ty
p 

90 požární odolnost 90 minut

přezkoušeno dle EN 14470-1
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DLE EN 14470-1
Skladování ve skříních na nebezpečné látky

Typ CS 104 Protect CS 102 Protect

Vybavení 3 záchytné vany, 1 
podlahová vana

1 záchytná vana, 1 
podlahová vana

Vnější rozměry Š x H x V [mm] 1000 x 500 x 1950 1000 x 500 x 1100
Nosnost záchytné vany [kg] 75 75
Záchytný objem záchytné vany  [l] 20 20
Záchytný objem podlahové vany [l] 30 30
Obj. č. 201-960-N1 202-147-N1

Protect & Easy s křídlovými dveřmi

Typ CS 103 Easy

Vybavení 3 vložné police, 1 podlahová vana
Vnější rozměry Š x H x V [mm] 1000 x 500 x 1950
Nosnost vložné police [kg] 75
Záchytný objem podlahové vany [l] 30
Obj. č. 201-936-N1

SKŘÍNĚ NA CHEMIKÁLIE

Skříň na chemikálie Easy - určená pro dílny a laboratoře Kombinace vložných 
polic a podlahových van vytváří bezpečný skladovací prostor v blízkosti 
pracoviště. Obj. č. 201-936-N1

Bezpečné a předpisové skladování vodu ohrožujících látek, nehořlavých kapalin a jedovatých látek na pracovišti

W Křídlové dveře s bezpečnostním zámkem a zavíracím táhlem
W Vybavení „Protect“ se záchytnými vanami
W Vybavena 3 vložnými policemi (výškově nastavitelné v rastru po 25 mm) 

a přezkoušenou, podlahovou vanou, dle Stawa-R

W Stabilní konstrukce z ocelových plechů, přezkoušená podlahová vana
W Výškově nastavitelné záchytné vany
W Permanentní větrání díky větrací mřížce ve dveřích
W Kompletně smontovaná dodávka

Výškově nastavitelné záchytné vany jsou těsně svařené a bezpečně zachycují 
jakékoliv případné úniky kapalin, typ CS 104. 
Obj. č. 201-960-N1

Skříň na chemikálie Easy - určená pro dílny a laboratoře Kombinace vložných 

Vybavena 3 vložnými policemi (výškově nastavitelné v rastru po 25 mm) 
a přezkoušenou, podlahovou vanou, dle Stawa-R

Výškově nastavitelné záchytné vany jsou těsně svařené a bezpečně zachycují Skříň na chemikálie Easy - určená pro dílny a laboratoře Kombinace vložných 

Vybavena 3 vložnými policemi (výškově nastavitelné v rastru po 25 mm) W Permanentní větrání díky větrací mřížce ve dveřích
Kompletně smontovaná dodávka

Skříň na chemikálie Easy - určená pro dílny a laboratoře Kombinace vložných 

Vybavena 3 vložnými policemi (výškově nastavitelné v rastru po 25 mm) Permanentní větrání díky větrací mřížce ve dveřích
W Kompletně smontovaná dodávka

TÜV-/MPA- 
přezkoušené 
produkty

Prohlášení o shodě
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SKŘÍŇ NA CHEMIKÁLIE
Space s posuvnými dveřmi

TÜV-/MPA- 
přezkoušené 
produkty

Prohlášení o shodě

Jedním pohybem získáte velkoplošný přístup k obsahu skříně. Nastavte výšku záchytné vany, která slouží jako 
skladovací úroveň, na velikost skladovaných nádob. Takto mohou být optimálně skladovány ve skříni malé a 
větší nádoby. Obj. č. 201-639-N1

Lehce posunovatelné dveře s cylindrickým 
bezpečnostním zámkem zajišťují předpisové 
skladování nebezpečných látek. 

Typ CS 124 Space CS 184 Space

Vybavení 3 záchytné vany, 1 podlahová vana 6 záchytných van, 2 podlahové vany
Vnější rozměry Š x H x V [mm] 1200 x 500 x 1950 1800 x 500 x 1950
Nosnost záchytné vany [kg] 75 75
Záchytný objem záchytné vany [l] 20 39
Záchytný objem podlahové vany [l] 20 30
Obj. č. 201-639-N1 201-640-N1

Pro bezpečné a předpisové skladování vodu ohrožujících látek, nehořlavých kapalin a jedovatých látek na pracovišti

W Optimální v prostorově omezených stanovištích
W Rychlý a prostorný přístup ke skladovanému zboží
W Stabilní konstrukce z ocelových plechů, přezkoušená podlahová vana

W Permanentní větrání díky větrací mřížce ve dveřích
W Kompletně smontovaná dodávka
W Záchytné vany výškově nastavitelné v rastru 25 mm
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DLE EN 14470-1
Skladování ve skříních na nebezpečné látky

Typ CS-52 CS-82 CS-102 CS-53 CS-83 CS-103

Vybavení 2 výsuvné vanyy 2 výsuvné vany 2 výsuvné vany 3 výsuvné vany 3 výsuvné vany 3 výsuvné vany
Vnější rozměry Š x H x V [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
Vnitřní rozměry Š x H x V [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
Dveřní závěsy vlevo z obou stran z obou stran vlevo z obou stran z obou stran
Nosnost výsuvné vany [kg] 30 30 30 30 30 30
Záchytný objem výsuvné vany [l] 11 22 33 11 22 33
Obj. č. křídlové dveře 208-617-N1 208-644-N1 208-653-N1 208-832-N1 208-852-N1 208-862-N1
Obj. č. křídlové prosklené dveře 208-669-N1 208-686-N1 208-699-N1 208-707-N1 208-808-N1 208-818-N1

Systema s výsuvnými vanami, výška 1950 mm
SKŘÍŇ NA CHEMIKÁLIE

TÜV-/MPA- 
přezkoušené 
produkty

Prohlášení o shodě

Křídlové dveře se skleněnou výplní usnadňují rychlou 
orientaci a jsou praktické, typ CS 102.

Utříděné a přehledné skladování

Skladování malého množství 
nebezpečných látek, typ CS-52

 W Vybaveny výsuvnými vanami (výškově nastavitelné v rastru po 25 mm),  
s nepropustnou PP záchytnou vanou

 W Výsuvné vany jsou bezpečným skladovacím prostorem pro malé nádoby,  
k jejich vysunutí je zapotřebí minimum námahy

 W 1křídlé skříně na chemikálie (Š 545 mm) lze na přání dodat také s pravými 
dveřmi

 W volitelné řešení dveří 

Bezpečné a předpisové skladování vodu ohrožujících látek, nehořlavých kapalin a jedovatých látek na pracovišti

křídlové dveře = rychlý přístup k celému obsahu skříně 
shrnovací dveře = nepatrná potřeba prostoru při otevření 
prosklené dveře = rychlý přehled o obsahu skříně
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Typ CS-54 CS-84 CS-104 CS-56 CS-86 CS-106

Vybavení 4 výsuvné vany 4 výsuvné vany 4 výsuvné vany 6 výsuvných van 6 výsuvných van 6 výsuvných van
Vnější rozměry Š x H x V [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
Vnitřní rozměry Š x H x V [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
Dveřní závěsy vlevo z obou stran z obou stran vlevo z obou stran z obou stran
Nosnost výsuvné vany [kg] 30 30 30 30 30 30
Záchytný objem výsuvné vany [l] 11 22 33 11 22 33
Obj. č. křídlové dveře 208-879-N1 208-896-N1 202-613-N1 209-057-N1 209-075-N1 209-084-N1
Obj. č. křídlové prosklené dveře 208-905-N1 208-926-N1 202-685-N1 209-025-N1 209-041-N1 209-049-N1

 

Barva korpusu: antracitová, RAL 7016

Barva dveří: 
enciánově modrá, RAL 5010

Barva dveří: reflexní žlutá, RAL 1004

Barva dveří: světle šedá, RAL 7035

Barva dveří:  bílá, RAL 9010

Barva dveří: zelená, RAL 6011

Barva dveří: stříbrná, RAL 9006

Barva dveří: červená RAL 3020

Barva korpusu: antracitová, RAL 7016

Barva dveří: 
enciánově modrá, RAL 5010

Barva dveří: reflexní žlutá, RAL 1004

Barva dveří: světle šedá, RAL 7035

Barva dveří:  bílá, RAL 9010

Barva dveří: zelená, RAL 6011

Barva dveří: stříbrná, RAL 9006

Barva dveří: červená RAL 3020

Koncept dvou barev 

Maximální individualita a moderní design: 
Korpus antracitově šedý a dveře v 7 různých volitelných 
barvách. 
Strukturovaný lakovaný povrch je odolný vůči poškrábání a 
také vhodný pro náročné prostředí.

Při objednávce uvádějte prosím požadovanou barvu dveří.

SKŘÍŇ NA CHEMIKÁLIE
Systema s výsuvnými vanami, výška 1950 mm

Velikost a počet skladovaných nádob je rozhodující pro výběr vašich skříní na 
nebezpečné látky. Se 4 vysouvacími vanami (typ 104) pro větší flexibilitu při 
velikostech nádob. Dovybavení separátní vysunovací policí je vždy možné.

6 výsuvných van umožňuje organizaci a řád při skladování většího 
počtu malých nádob.
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PolyStorea
SKŘÍŇ NA KYSELINY A LOUHY

Typ PS 1220-4 PS 1220-3.1

Provedení 4 mřížové rošty, z nerezu 3 zásuvné vany, 1 mřížový rošt, z nerezu
Vnější rozměry Š x H x V [mm] 1225 x 640 x 1990 1225 x 640 x 1990
Vnitřní rozměry Š x H x V [mm] 1130 x 410 x 1750 1130 x 410 x 1750
Nosnost jednotlivých úrovní [kg] 50 50
Záchytný objem podlahové vany [l] 75 75
Hmotnost [kg] 95 97
Obj. č. 248-937-N1 248-938-N1

Pro bezpečné a předpisové skladování vodu ohrožujících a agresivních kapalin

DIBt Všeobecné stavební povolení 
– Z-40.22-543

Průhledná přihrádka ve dveřích 
může sloužit k zasunutí listů 
s bezpečnostními údaji nebo 
k uložení např. ochranných rukavic 
nebo brýlí.

W Vodné roztoky organických kyselin do 10 %,
W Minerální kyseliny do 20 %,
W Anorganické alkálie, jako jsou alkalické hydrolyzující soli ve vodném 

roztoku (pH> 8) kromě roztoku amoniaku a oxidačních roztoků solí (například 
chlornan)

W Roztoky anorganických neoxidujících solí s hodnotami pH mezi 6 a 8
W V závislosti na povaze skladovaných látek může být ekologická skříň Poly-

Store vybavena dle volby nerezovými (1.4301) nebo zinkovanými policemi. 
Všechny typy skříní mohou být dovybaveny větráním.

Přiobjednejte si zároveň

Mřížový rošt z nerezu, šířka 120 cm, 
obj. č. 246-239-N1

Zásuvná vana  z nerezu, šířka 120 cm, 
obj. č. 246-251-N1
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Bezpečné a oddělené skladování kyselin a louhů.

- Pro skladování agresivních, nehořlavých 
nebezpečných látek na pracovišti dle aktuálních 
požadavků legislativy
- Vyjímatelné plastové vany

Typ SL
SKŘÍŇ NA KYSELINY A LOUHY

TÜV-/MPA- 
přezkoušené 
produkty

Prohlášení o shoděDENIOS 
záruka 5 let

Výška 600 mm Výška 800 mm

W Pro skladování 
velkých nádob 
(2,5 l)

Typ SL 62 SL 602 SL 112 SL 114 SL 1404 SL 1104

Vybavení 2 výsuvné vany 2 výsuvné vany 2 výsuvné vany 4 výsuvné vany 4 výsuvné vany 4 výsuvné vany
Vnější rozměry Š x H x V [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
Provedení dveří 1 křídlé 1 křídlé 2 křídlé 2 křídlé 2 křídlé 2 křídlé
Záchytný objem výsuvné vany [l] 11 11 11 11 11 11
Nosnost výsuvné vany [kg] 25 25 25 25 25 25
Hmotnost [kg] 60 73 88 98 112 108
Obj. č. dveře levé 158-061-N1 – – – – –
Obj. č. dveře pravé 158-064-N1 235-880-N1 – – – –
Obj. č. dveře křídlové – – 136-862-N1 136-864-N1 235-878-N1 235-879-N1

Skříň na kyseliny a louhy typ SL 112 s 1 výsuvem v 
oddílu skříně (k dodání na přání podstavec), 
obj. č. 136-862-N1

Skříň na kyseliny a louhy typ SL 114 se 2 výsuvy 
na komoru (k dodání na přání podstavec), 
obj. č. 136-864-N1

4 výsuvné vany, police navíc pro odložení 
materiálu, 
obj. č. 235-878-N1

Praktická je i výška 800 mm, typ SL 602
obj. č. 235-880-N1

Skříň na kyseliny a louhy typ SL 62 se 2 výsuvy 
(k dodání na přání podstavec), obj. č. 158-061-N1

Kompaktní a komfortní: s výškou 800 mm máte 
lepší přístup k malým nádobám, typ SL 1104, 
obj. č. 235-879-N1

Skříň na kyseliny a louhy typ SL, výška 600 nebo 800 mm

W Podstavná skříň z vysoce odolných speciálních desek potažených melami-
novou pryskyřicí

W Dveře uzamykatelné pomocí cylindrického zámku, ukazatel stavu uzamčení 
(červené/zelené světýlko)

W Skladné a bezpečné
W Rovnoměrné odvětrávání komory přes  přípojené hrdlo (NW 50) na zadní 

stěně skříně

Skříň na kyseliny a louhy typ SL 112 s 1 výsuvem v 



TOPSELLER – doporučeno uživateli
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BEST
SELLER

Odvětrávací nástavec s oběhovým fi ltrem ke skříním na nebezpeč-
né látky, připojovací kabel a zástrčka, obj. č. 156-498-N1

Skříň na chemikálie Systema-Plus,vč. 
bezpečnostního boxu a vložných polic, 
obj. č. 218-479-N1

Skříň na nebezpečné látky G1201,3 police, křídlové 
dveře, obj. č. 116-979-N1

Protipožární skříň na nebezpečné látky Select 
W-123, 3 vložné police, obj. č. 200-989-N1

Skříň na nebezpečné látky se skládacími dveřmi. 
Výsuvné vany usnadní bezpečné a přehledné 
skladování nebezpečných látek. 
Obj. č. 233-806-N1



Příslušenství - přiobjednejte zároveň!
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Uzavíratelný skladovací box z oceli, dveře vlevo, 
obj. č. 116-982-N1

Výsuvná vana pro skříň na chemikálie Systema, 
šířka 545 mm, obj. č. 210-388-N1

Přídavná vložná police, lakovaná, pro skříně  
na nebezpečné látky široké 1200 mm,  
obj. č. 116-975-N1

Mřížový rošt pro ekologické skříně Polystore, z 
nerezu, šířka 120 cm, obj. č. 246-239-N1

Box na chemikálie z PP, pro oddělené skladování 
kyselin a louhů, obj. č. 117-020-N1

Odvětrávací nástavec typ AO 12, zástrčný,  
obj. č. 129-345-N1

Sudový upínač SK-S, z oceli, lakovaný, pro 
ocelové a plastové sudy, obj. č. 212-869-N1

Radiální ventilátor RV 1, chráněný proti  
explozi, ATEX-shodný, 400 V / 50 Hz,  
obj. č. 116-941-N1

PE vložná vana do skříně na nebezpečné látky 
GF/GT 1201, bílá, obj. č. 148-583-N1

Přepravní podstavec (sada 2 kusy), pro snadnou 
přepravu, obj. č. 201-059-N1

Plastová vložná úkapová vanička pro skříně na 
nebezpečné látky, černá, obj. č. 116-939-N1
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Velký výběr:
- Na míru, bezpečně, certifi kovaně.
- Řešení na běžná nebezpečí a případné audity.

Garantovaná kvalita díky nejmodernějším 
výrobním procesům

10 let záruka:
Plán bezpečnosti ,,Máte-li problém, jsme tu pro Vás"

Doprava zdarma: 
- Žádné skryté náklady
- Transparentnost a bezpečnost při plánování nákupu

VÝHODY PRO VÁS

Přezkoušeno dle požadavků aktuální 
legislativy

Pro bezpečné a předpisové skladování 
hořlavých kapalin s požární ochranou 90 
minut, dle EN 14470-1
EN 14470-1

Dveře se v případě požáru samy uzavřou

Nepropustná, přezkoušená podla-
hová záchytná vana (dle Stawa-R), z 
ocelového práškově lakovaného plechu, 
vč. krytu z děrovaného plechu jako 
přídavnou skladovací úrovni

Protipožární skříň na nebezpečné látky G 1201, 3 
vložné police, křídlové dveře, obj. č. 116-979-N1
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DENIOS DIGITÁLNĚ
Online shop & E-procurement

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:

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 pora-
denství
od odborníků na ne-
bezpečné látky

30 dní právo na 
vrácení zboží
dle všeobecných 
obchodních pod-
mínek

Servis a údržba
přímo od výrobce

Užitečné informace, zkušenosti z praxe a mno-
ho 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 

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.



obj. č. 271-433-N1

K použití na všechny běžně se vyskytující nebezpečné kapaliny, viz tabulka odolnosti, kterou 
naleznete na www.denios.cz/spillguard.  V případě, že Vaší látku v tabulce odolnosti nenajdete, lze 
provést individuální test v laboratoři, aby se zjistila vhodnost SpillGuard® na druh Vaší nebezpečné 
látky.

Detektor úniku nebezpečných kapalin Spillguard®
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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:

+420 383 313 224-7
obchod@denios.cz
Fax: +420 383 313 217
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Jednoduché uvedení do provozu: zapnout, umístit a být v bezpečí!

LED kontrolka signalizuje blikáním funkčnost (1x za minutu)

Akustický signál včas upozorní na konec životnosti SpillGuard® (životnost je až 5 let).

Vyvinuto pro dlouhodobé použití - se schválením pro ATEX zónu 0

Při kontaktu s nebezpečnou kapalnou látkou se spustí akustický a optický alarm

Inteligentní technologie s vysoce kvalitním, elektricky vodivým krytem 
garantuje jednoduché a bezpečné uvedení do provozu a následné 
používání

První senzor na úkapy svého druhu: plně autonomní, okamžitě připravný k použití, vhodný do jakékoliv záchytné 
vany. SpillGuard® bezpečně a včas rozpozná únik nebezpečné kapaliny do záchytné vany a ušetří tak čas nejen na 
vyřešení situace, také také vysoké náklady na pozdější čištění.
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