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S  P L N O U  Z O D P O V E D N O S Ť O U . 
S P O Ľ A H L I V O  A  D L H O D O B O  .

naše konanie sa vyznačuje tým, že hľadáme nové riešenia, ako lepšie chrániť človeka a životné prostredie. Náš nový katalóg 
DENIOS, ktorý teraz máte vo svojich rukách, je ďalším príspevkom k tejto snahe. Má teraz menej strán, to je naša snaha 
šetriť zdroje a znižovať emisie CO₂ pri jeho výrobe a distribúcii. Napriek tomu je v ňom celé naše know-how a sortiment 
výrobkov pre ochranu životného prostredia, bezpečnosť práce a tiež súvisiace vybavenie a príslušenstvo – viac ako 16 000 
výrobkov. Všetko, čo potrebujete pre bezpečnosť a ochranu Vašich spolupracovníkov. Môžete nás tiež navštíviť v našom 
internetovom obchode. Samozrejme Vám radi poradíme aj osobne, stačí nás osloviť!

V Á Ž E N Í  O B C H O D N Í  PA R T N E R I ,

Ing. Jan Matějka



https://epaper.denios.com/catalogue_sk/index.html?_gl=1*mjz4xv*_gcl_aw*R0NMLjE2NjQ3OTYxMDQuQ2p3S0NBandoTldaQmhCX0Vpd0FQe
mxoTnBKZ3NMOGhicU1qRmd4aUktek9acG9QdDEzU2F3YWVUV2QwVUpDdVBRRVVfY0pLeHV2SW9Sb0NXa29RQXZEX0J3RQ..#0

Spoločne môžeme dosiahnúť ešte väčšieho zníženia CO2 – stačí nám povedať, 
ak by ste chceli prejsť na digitálny katalóg DENIOS.

www.denios.sk/digitalny-katalog

V Á Š  N Á Z O R  J E  P R E  N Á S  V E Ľ M I  D Ô L E Ž I T Ý .

C E L O S V E T O V Á  U D R Ž A T E L N O S Ť .
P R A C U J E M E  P O  C E L O M  S V E T E  :  2 6  P O B O Č I E K  V  E U R Ó P E ,
A M E R I K E  A  Á Z I I  –  V Š E T K Y  S  J E D N Ý M  C I E Ľ O M :
L E P Š I E  C H R Á N I Ť  Ž I V O T N É  P R O S T R E D I E .
Viac ako 200.000 zákazníkov po celom svete nás sprevádza krok za krokom 
do zelenej budúcnosti. Pridajte sa k nám a objavte naše nové produkty z radu 
CO2 neutral. V našej ponuke nájdete viac ako 16.000 produktov.

Naše produkty CO2 neutral sú však len začiatok cesty, 
ktorá by mala smerovať k 100% udržatelnej výrobe, 
obchodu i prevádzke DENIOS.

Ď A K U J E M E .
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NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

Magnetická metla "Heavy 
Duty" s 3 šírkami zametania

S. 422 S. 425 S. 434

Bezpečnostný nôž
Kontrolné etikety 
pre každé použitie

Rozšírený výber označení 
pre prevádzku

Vybavenie kancelárie - 
dostupné online

Ochranná dýchacia maska Ochrana sluchu Prvá pomoc

Čistiace obrúsky na 
palete dostupné online 

Ultrazvukové čistenie 
Elmasonic Select

FALCON čističe 
na malé dielyS. 468 S. 473 S. 481

S. 625 S. 626 S. 629

NOVINKANOVINKA NOVINKA

Bezpečnostná  
sprcha s nádržou GFTS S. 448

Poradenstvo: 032 743 04 67
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Agresívne, voduohrozu-
júce alebo horľavé? Malé 
nádoby, sudy alebo IBC? 
Na skladovanie nebez-
pečných látok ponúka 
DENIOS riešenie šité na 
mieru pre každé médium 
a pre každú veľkosť - od 
oceľových vaní pre malé 
nodoby až po pochdzne 
protipožiarne sklady.

ZAISTENIE 
BEZPEČNOSTI

SKLADOVANIE NEBEZPEČNÝCH LÁTOK

Záchytné vane z ocele alebo 
nerezu, pre malé nádoby10
Záchytné vane pre sudy a 
malé nádoby z ocele11
Záchytné vane a stáčacie 
stanice pre IBC z ocele13
Záchytné vane z nerezu pre 
sudy a malé nádoby26

Depoty na nebezpečné 
látky z ocele30
Záchytné vane a stáčacie 
stanice z nerezu pre IBC41
Plošné ochranné 
systémy z ocele42

Vane pre malé 
nádoby z plastu48
Záchytné vane z plastu 
pre 200 l sudy49
Záchytné vane a stáčacie 
stanice z plastu pre IBC51

Plošné ochranné 
systémy z plastu74
Regály na nebezpečné 
látky pre malé nádoby76
Sudové, paletové a 
combi regály83

Skrine na chemikálie102

Stáčacie stanice so 
záchytnou vaňou z ocele28

Stáčacie stanice so záchytnou 
vaňou z plastu66
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Skrine na kyseliny a lúhy112

Skrine na nebezpečné látky122

Depoty na nebezpečné látky166
Skrine a sklady na 
plynové fľaše180
Požiarne odolné skrine na 
plynové fľaše190
Protipožiarne sklady na 
plynové fľaše192
Nebezpečný tovar 
odkladacia polica196
Kompaktný sklad 
nebezpečných materiálov202

Pochôdzne sklady 
nebezpečných látok206
Pochôdzne požiarno 
odolné sklady214
Kompaktné 
protipožiarne sklady218

Protipožiarny sklad222

Tepelné komory232

Sušiace pece234



 W Akú látku by ste chceli skladovať?
 W Aký má byť záchytný objem?
 W Akú špeciálnu funkciu má spĺňať záchytná vaňa?

S nami je ľahké nájsť tú správnu záchytnú vaňu.

Nájdite ten správny produkt pre Vaše potreby - rýchlo a jednoducho, 
iba niekoľkými kliknutiami!

www.denios.sk/know-how

Zoznam odolnosti voči médiám

Nehľadajte! Nájdite!

Dokonalá záchytná vaňa:
3 otázky, ktoré by ste si mali 
položiť pred nákupom.

PRAKTICKÝ SPRIEVODCA PRAKTICKÝ SPRIEVODCA

VYHĽADÁVAČ ZÁCHYTNÝCH VANÍ .

DENIOS know-how
všetko, čo potrebujete vedieť o záchytnej vani.

www.denios.sk/zoznam-odolnosti www.denios.sk/3otazky

www.denios.sk/vyhladavac

Vyhotovenie záchytnej vane je vždy dané miestom použitia a druhom 
nebezpečnej látky, ktorú má vaňa zachytiť. Pre mnohé chemické látky 
je vhodné použiť záchytné vane z ocele (1.0038). Najmä v prípade 
agresívnych látok (kyseliny/lúhy) je potrebné použiť záchytné vane z 
plastu (polyetylén). Vysoko kvalitnú ochranu obzvlášť pre mnohé agre-
sívne kvapaliny ponúka nerez. Ak nie sú v zozname odolnosti žiadne 
informácie, môže materiál záchytnej vane zodpovedať materiálu 
prepravnej nádoby.

Ako dodávateľ a výrobca najväčšieho sortimentu záchytných vaní v Európe môžeme povedať, že čo sa týka skladovania nebezpečných látok na záchytných 
vaniach, sme si v tejto oblasti úplne istí. V DENIOS know-how nájdete množstvo zaujímavostí a užitočných praktických rád o všetkom, čo sa týka záchytných vaní.

SPILLGUARD CONNECT®

www.denios.sk/spillguard

Využite výhody digitalizácie pre kontrolu úniku nebezpečných látok 4.0: 
S novým, inovatívnym detektorom únikov SpillGuard® connect môžete 
centrálne monitorovať svoje záchytné vane prostredníctvom webovej 
aplikácie a byť upozornení v aktuálnom čase v prípade úniku.

Bezpečné prepojenie, inovatívnosť, 
digitálna kontrola rizika úniku

Praktický sprievodca

Produkty

FAQ

Rozhovory

Skontrolujte si

Video

Whitepaper 

a veľa iného !

https://www.denios.sk/know-how
https://www.denios.sk/zoznam-odolnosti
https://www.denios.sk/3otazky
https://www.denios.sk/vyhladavac
https://www.denios.sk/spillguard


DENIOS 
záruka

10 
rokov

BEST

Používate vo svojej firme nebezpečné látky a 
predovšetkým by ste ich chceli skladovať v súlade 
so zákonom – a ekonomicky čo najefektívnejšie?

Potrebujete viac informácií? Viac komfortu, prak-
tickosti a servis? V skratke: Chcete kompletný 
balík služieb.

Chcete si byť istí, že ste našli riešenie, ktoré 
bude presne zodpovedať Vašej individuálnej 
požiadavke?

DENIOS 
záruka

2
roky

DENIOS 
záruka

5
rokov

TÜV-/MPA- 
preskúšané 
produkty

Prehlásenie o 
zhode (ÜHP)

Prehľad radu našich výrobkov jedným klikom

100 mm svetlá výška

Stabilná zváraná konštrukcia z ocele

Vyhotovenie pozinkované alebo 
práškovo lakované pre optimálnu 
ochranu proti korózii.

Optimalizovaná konštrukcia na 
nožičkách - jednoduchá manipulácia 
pomocou VZV alebo paletového vozíka

Odnímateľný rošt vyrobený zo žiarovo 
zinkovanej ocele

Skúška tesnosti

Vaše výhody:
Záchytné vane z ocele

1

2

3

5

6
1

2

3

4

5

6

4
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10 www.denios.sk/shopAktuálne ceny na www.denios.sk

Záchytný objem [l] 5 7 10 15 20 30

Vonkajšie rozmery Š x H x V (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 
záruka

DENIOS 
záruka

DENIOS 
záruka

DENIOS 
záruka

5 
rokov

5 
rokov

5 
rokov

5 
rokov

Záchytný objem [l] 20 30 40 65 90

Vonkajšie rozmery Š x H x V (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

10 
Jahre

Mrežový rošt bez pozinkovaná verzia bez pozinkovaná verzia

Záchytný objem [l] 65 65 65 65
Vybavenie 4 otočné kolesá 4 otočné kolesá 4 otočné kolesá 4 otočné kolesá
Pneumatiky Polyamid Polyamid elektricky vodivé elektricky vodivé
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)* 1275 x 635 x 890 1275 x 635 x 890 1275 x 635 x 890 1275 x 635 x 890

*Celková výška s posuvným držadlom

Záchytný objem [l] 5 7 10 15 20 30

Vonkajšie rozmery Š x H x V (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

Prevedenie nepodjazdné podjazdné nepodjazdné podjazdné

Skladovacia kapacita sudy à 60 litrov 1 1 2 2
Záchytný objem [l] 65 65 65 65
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 635 x 785 x 178 635 x 785 x 278 635 x 785 x 178 635 x 785 x 278
Mrežový rošt bez bez pozinkovaná verzia pozinkovaná verzia

Sk
la

do
va

ni
e 

ne
be

zp
eč

ný
ch

 lá
to

k

Pozri stranu

18

Pozri stranu

14

Pozri stranu

14

Pozri stranu

15

Pozri stranu

15

Pozri stranu

15

DENIOS 
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DENIOS 
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10 
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DENIOS 
záruka

DENIOS 
záruka

DENIOS 
záruka

DENIOS 
záruka

5 
rokov

5 
rokov

5 
rokov

5 
rokov

Skladovacia kapacita sudy à 200 litrov 1 1 2 4

Mrežový rošt pozinkovaná verzia pozinkovaná verzia pozinkovaná verzia pozinkovaná verzia
Prevedenie – – – –
Záchytný objem [l] 217 217 205 225
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 885 x 815 x 473 1350 x 815 x 995 1236 x 815 x 350 1236 x 1210 x 285

Prevedenie podjazdné nepodjazdné nepodjazdné podjazdné podjazdné

Mrežový rošt bez bez pozinkovaná verzia bez pozinkovaná verzia

Skladovacia kapacita sudy à 200 litrov 1 1 1 1 1
Záchytný objem [l] 200 217 217 217 217
Vonkajšie rozmery Š x H x V (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

Prevedenie podjazdné nepodjazdné podjazdné nepodjazdné podjazdné

Mrežový rošt pozinkovaná verzia pozinkovaná verzia pozinkovaná verzia pozinkovaná verzia pozinkovaná verzia

Skladovacia kapacita sudy à 200 litrov 3 4 4 4 4
Záchytný objem [l] 338 220 220 440 440
Vonkajšie rozmery Š x H x V (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

Prevedenie s kolieskami s kolieskami

Mrežový rošt pozinkovaná verzia pozinkovaná verzia

Počet 1 2
Záchytný objem [l] 217 205
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)* 1350 x 815 x 995 1700 x 815 x 995

*Celková výška s posuvným držadlom

Prevedenie nepodjazdné nepodjazdné podjazdné podjazdné

Mrežový rošt bez pozinkovaná verzia bez pozinkovaná verzia

Skladovacia kapacita sudy à 200 litrov 1 2 1 2
Záchytný objem [l] 205 205 205 205
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 1236 x 815 x 255 1236 x 815 x 255 1236 x 815 x 355 1236 x 815 x 355

Pozri stranu
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Pozri stranu
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Mrežový rošt pozinkovaná verzia pozinkovaná verzia pozinkovaná verzia pozinkovaná verzia

Skladovacia kapacita sudy à 200 litrov 4 4 8 12
Záchytný objem [l] 225 420 340 540
Celková nosnosť [kg] 1600 1600 3200 4800
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 816 x 2470 x 250 2470 x 816 x 355 2455 x 1210 x 250 3670 x 1210 x 250
Hmotnosť [kg] 103 117 160 250

DENIOS 
záruka

5 
rokov

Pozri stranu

22

DENIOS 
záruka

5 
rokov

Skladovacia kapacita sudy à 200 litrov 4 4 6 8

Skladovacia kapacita europalety 1 2 2 3
Skladovacia kapacita chemické palety 1 1 1 2
Záchytný objem [l] 410 460 560 700
Celková nosnosť [kg] 1500 2000 2400 3000
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 1300 x 1380 x 390 1300 x 1780 x 343 1300 x 2180 x 343 1300 x 2680 x 343

Pozri stranu

23

Skladovacia kapacita sudy à 200 litrov 2 4 4 8

Mrežový rošt pozinkovaná verzia pozinkovaná verzia pozinkovaná verzia pozinkovaná verzia
Záchytný objem [l] 205 220 225 340
Celková nosnosť [kg] 800 1600 1600 3200
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 1236 x 815 x 355 1236 x 1210 x 290 816 x 2470 x 250 2455 x 1210 x 250

Pozri stranu

25

DENIOS 
záruka

10 
rokov

Počet 1 2

Mrežový rošt pozinkovaná verzia pozinkovaná verzia

Prevedenie Prepravný vozík, 2 pevné a 2 otočné kolieska
Pneumatiky elektricky vodivé elektricky vodivé
Záchytný objem [l] 217 205
Celková nosnosť [kg] 400 800
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)* 1350 x 815 x 995 1700 x 815 x 995

*Celková výška s posuvným držadlom

Skladovacia kapacita sudy à 
200 litrov

1 2 4

Záchytný objem [l] 205 205 205
Celková nosnosť [kg] 600 900 1400
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 870 x 865 x 425 1340 x 850 x 325 1340 x 1260 x 270

Pozri stranu

25
Pozri stranu

27
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10 
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DENIOS 
záruka

10 
rokov
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DENIOS 
záruka

5 
rokov

Počet IBC 2 2 2 2 2 2

Vybavenie s mrežovým roštom s jedným stáčacím 
podstavcom

s dvomi stáčacími 
podstavcami s mrežovým roštom s jedným stáčacím 

podstavcom
s dvomi stáčacími 

podstavcami
Záchytný objem [l] 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Celková nosnosť [kg] 4000 4000 4000 4000 4000 4000
Vonkajšie rozmery Š x H x V (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

Pozri stranu

35
Pozri stranu

37

Počet IBC 1 1 2 2 2

Vybavenie s mrežovým roštom s jedným stáčacím 
podstavcom s mrežovým roštom s jedným stáčacím 

podstavcom
s dvomi stáčacími 

podstavcami
Záchytný objem [l] 1000 1000 1000 1000 1000
Celková nosnosť [kg] 2000 2000 4000 4000 4000
Vonkajšie rozmery Š x H x V (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

Pozri stranu

38

DENIOS 
záruka

10 
rokov

Počet IBC 3 3 3 3

Vybavenie s mrežovým roštom s jedným stáčacím podstavcom s dvomi stáčacími podstavcami s tromi stáčacími podstavcami
Záchytný objem [l] 1000 1000 1000 1000
Celková nosnosť [kg] 6000 6000 6000 6000
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 3280 x 1300 x 430 3280 x 1300 x 883 3280 x 1300 x 883 3280 x 1300 x 883

Pozri stranu
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DENIOS 
záruka

10 
rokov

Počet IBC 1 2

Prevedenie s mrežovým roštom s mrežovým roštom
Záchytný objem [l] 1000 1000
Maximálne zaťaženie 
[kg] 2000 4000

Vonkajšie rozmery 
Š x H x V [mm] 1300 x 1350 x 918 2680 x 1300 x 485

Počet IBC 3 3 3 3

Vybavenie s mrežovým roštom s jedným stáčacím 
podstavcom

s dvomi stáčacími 
podstavcami

s tromi stáčacími 
podstavcami

Záchytný objem [l] 1000 1000 1000 1000
Celková nosnosť [kg] 6000 6000 6000 6000
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 3280 x 1300 x 420 3280 x 1300 x 883 3280 x 1300 x 883 3280 x 1300 x 883

Pozri stranu

40
Pozri stranu
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DENIOS 
záruka

10 
rokov

Skladovacia kapacita IBC à 1000 
litrov

1 2

Vybavenie s profilmi z Al s profilmi z Al
Záchytný objem [l] 1000 1000
Celková nosnosť [kg] 1800 3600
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 1120 x 1300 x 1038 2200 x 1300 x 590

Počet IBC 1 1 1 1

Vybavenie s mrežovým 
roštom

s jedným stáčacím 
podstavcom s mrežovým roštom so stáčacím 

podstavcom
Záchytný objem [l] 1000 1000 1000 1000
Celková nosnosť [kg] 2000 2000 2000 2000
Vonkajšie rozmery 
Š x H x V (mm) 1350 x 1650 x 710 1350 x 1650 x 1180 1120 x 1300 x 1040 1120 x 1300 x 1493

DENIOS 
záruka

5 
rokov

Pozri stranu

33
Pozri stranu

37

DENIOS 
záruka

2 
roky
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Vane na malé nádoby DENIOS classic-line, so záchytným objemom 5 až 30 litrov

Záchytný objem [l] 5 7 10 15 20 30

Vonkajšie rozmery Š x H x V (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
Obj. č. bez roštu 250-830-JA 250-831-JA 250-832-JA 250-833-JA 250-834-JA 250-835-JA
Obj. č. s pozinkovaným perforovaným plechom 250-836-JA 250-837-JA 250-838-JA 250-839-JA 250-840-JA 250-841-JA

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Záchytný objem [l] 20 30 40 65 90

Vonkajšie rozmery Š x H x V (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
Obj. č. bez roštu 250-676-JA 250-679-JA 250-681-JA 250-684-JA 250-687-JA
Obj. č. s plastovým roštom 250-688-JA 250-689-JA 250-690-JA 250-691-JA 250-692-JA
Obj. č. s pozinkovaným perforovaným 
plechom 250-693-JA 250-694-JA 250-697-JA 250-695-JA 250-696-JA

Vane na malé nádoby DENIOS classic-line, 
so záchytným objemom 20 až 90 litrov
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Vane pre malé nádoby z ocele

optimálne pre použitie priamo na pracovisku, napr. na dielenskom ponku. 
Skladujte nebezpečné látky priamo tam, kde nájdu svoje využitie. Stabilné 
plastové nožičky chránia vaňu pred koróziou a sú šetrné k podlahe.

Optimálne kombinovateľné na euro a chemických paletách. 
Skladujte nebezpečné látky priamo na mieste ich použitia. 
Stabilné PE nožičky sú šetrné k podlahe a chránia pred koróziou.

Viac produktov z kategórie 
Vane na malé nádoby z 
nerezu nájdete tu:

www.denios.sk/kat/12808

Viac produktov z kategórie 
Vane na malé nádoby z 
ocele nájdete tu:

www.denios.sk/kat/12806

https://www.denios.sk/products/250830
https://www.denios.sk/products/250831
https://www.denios.sk/products/250832
https://www.denios.sk/products/250833
https://www.denios.sk/products/250834
https://www.denios.sk/products/250835
https://www.denios.sk/products/250836
https://www.denios.sk/products/250837
https://www.denios.sk/products/250838
https://www.denios.sk/products/250839
https://www.denios.sk/products/250840
https://www.denios.sk/products/250841
https://www.denios.sk/products/250676
https://www.denios.sk/products/250679
https://www.denios.sk/products/250681
https://www.denios.sk/products/250684
https://www.denios.sk/products/250687
https://www.denios.sk/products/250688
https://www.denios.sk/products/250689
https://www.denios.sk/products/250690
https://www.denios.sk/products/250691
https://www.denios.sk/products/250692
https://www.denios.sk/products/250693
https://www.denios.sk/products/250694
https://www.denios.sk/products/250697
https://www.denios.sk/products/250695
https://www.denios.sk/products/250696
https://www.denios.sk/kat/12808
https://www.denios.sk/kat/12806


Prevedenie nepodjazdné podjazdné

Skladovacia kapacita sudy à 60 litrov 1 2 1 2
Záchytný objem [l] 65 65 65 65
Celková nosnosť [kg] 400 400 400 400
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 635 x 785 x 178 635 x 785 x 178 635 x 785 x 278 635 x 785 x 278
Mrežový rošt bez pozinkovaná verzia bez pozinkovaná verzia
Obj. č. práškovo lakovaná verzia 259-367-JA 259-371-JA 259-369-JA 259-373-JA
Obj. č. pozinkovaná verzia 259-368-JA 259-372-JA 259-370-JA 259-374-JA

1

15

Záchytný objem [l] 5 7 10 15 20 30

Vonkajšie rozmery Š x H x V (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
Obj. č. bez roštu 250-842-JA 250-843-JA 250-844-JA 250-845-JA 250-846-JA 250-847-JA
Obj. č. s perforovaným plechom z ušľachtilej 
ocele 250-848-JA 250-849-JA 250-850-JA 250-851-JA 250-852-JA 250-853-JA

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Vane na malé nádoby DENIOS classic-line, až pre 2 sudy à 60 litrov

Vane na malé nádoby DENIOS pro-line z nerezu, 
so záchytným objemom 5 až 30 litrov
optimálne pre použitie priamo na pracovisku, napr. na dielenskom ponku. Skladujte 
nebezpečné látky priamo tam, kde nájdu svoje využitie. Nerezové vyhotovenie dlhodobá 
ochrana pred koróziou i pri skladovaní agresívnych chemikácií. Stabilné plastové 
nožičky chránia plochy
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obzvlášť kompaktný a skladný

Mrežový rošt bez
pozinkovaná 

verzia
bez

pozinkovaná 
verzia

Skladovacia kapacita 60 litrové sudy 60 litrové sudy 60 litrové sudy 60 litrové sudy
Počet 1 2 1 2
Vybavenie 4 otočné kolesá
Pneumatiky Polyamid Polyamid elektricky vodivé elektricky vodivé
Záchytný objem [l] 65 65 65 65
Celková nosnosť [kg] 300 300 300 300
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)* 1275 x 635 x 890 1275 x 635 x 890 1275 x 635 x 890 1275 x 635 x 890
Obj. č. práškovo lakovaná verzia 259-375-JA 259-377-JA 259-379-JA 259-381-JA
Obj. č. pozinkovaná verzia 259-376-JA 259-378-JA 259-380-JA 259-382-JA

*Celková výška s posuvným držadlom

Mobilné záchytné vane DENIOS classic-line a DENIOS pro-line

Záchytné vane z ocele alebo nerezu, pre malé nádoby

Poradenstvo: 032 743 04 67

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


Záchytné vane z ocele pre 200 l sudy

www.denios.sk/shopAktuálne ceny na www.denios.sk16

1

Pojazdná záchytná vaňa DENIOS base-line,  
pre 1 sud à 200 litrov

Skladovacia kapacita sudy à 200 litrov 1
Mrežový rošt pozinkovaná verzia
Vybavenie 2 otočné kolesá, 2 pevné kolesá
Záchytný objem [l] 217
Celková nosnosť [kg] 330
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)* 1350 x 815 x 995
Obj. č. 255-188-JA

*Celková výška s posuvným držadlom

Príslušenstvo Objednávacie číslo

Ochranný kryt pre Basic E 136-463-JA
Kryt na prekrytie pre Basis C 136-465-JA
Sudový podstavec pro 1 sud à 60 litrov / 200 litrov 114-524-JA
Sudový podstavec proe3 sudy à 60 litrov 114-530-JA
Sudový podstavec pre 2 sudy à 60 litrov / 200 litrov 114-527-JA

Pojazdná záchytná vaňa DENIOS base-line, 
pre 1 sud à 200 litrov

Záchytné vane DENIOS basic-line, 
pre 1 sud à 200 litrov
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cenovo výhodná alternatíva pre predpisové skladovanie

2 pevné a 2 otočné kolieska z polyamidu (PA)

https://www.denios.sk/products/255188
https://www.denios.sk/products/136463
https://www.denios.sk/products/136465
https://www.denios.sk/products/114524
https://www.denios.sk/products/114530
https://www.denios.sk/products/114527


Poradenstvo: 032 743 04 67              Aktuálne ceny na www.denios.sk

Záchytné vane z ocele pre 200 l sudy

17

1

Záchytné vane DENIOS basic-line, pre 1 sud à 200 litrov

Skladovacia kapacita sudy à 200 litrov 1 2 4 4
Mrežový rošt pozinkovaná verzia pozinkovaná verzia pozinkovaná verzia pozinkovaná verzia
Záchytný objem [l] 217 205 225 440
Celková nosnosť [kg] 330 660 1320 1320
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 885 x 815 x 473 1236 x 815 x 350 1236 x 1210 x 285 1240 x 1210 x 425
Obj. č. práškovo lakovaná verzia 255-187-JA 255-189-JA 255-190-JA 255-191-JA

PRÍSLUŠENSTVO

NOVINKA

NOVINKA

Uzemňovacia sada pre 
oceľové vane
rýchle, jednoduché a bezpečné zavesenie 
na všetky okraje záchytných vaní

BEST
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Zdvíhací hák z nerez 
pre rošty z ocele a 
nehrdzavejúcej ocele

Obj. č. 285-739-JA

Obj. č. 285-830-JA

BJ = 2 kusy

Detektor úniku nebezpečných látok 
SpillGuard®

Pozri stranu

346

DENIOS base-line - základ pre skladovanie nebezpečných látok.

https://www.denios.sk/products/255187
https://www.denios.sk/products/255189
https://www.denios.sk/products/255190
https://www.denios.sk/products/255191
https://www.denios.sk/products/285739
https://www.denios.sk/products/285830
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Prevedenie nepodjazdné podjazdné

Mrežový rošt bez pozinkovaná verzia bez pozinkovaná verzia bez

Skladovacia kapacita sudy à 200 litrov 1 1 1 1 1
Verzia – – – – integrovaná sudová podpera
Záchytný objem [l] 217 217 217 217 200
Celková nosnosť [kg] 400 400 400 400 450
Vonkajšie rozmery Š x H x V (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
Obj. č. práškovo lakovaná verzia 259-294-JA 259-296-JA 259-298-JA 259-300-JA 182-582-JA
Obj. č. pozinkovaná verzia 259-295-JA 259-297-JA 259-299-JA 259-301-JA 159-068-JA

Mrežový rošt pozinkovaná verzia pozinkovaná verzia

Skladovacia kapacita sudy à 200 litrov sudy à 200 litrov
Počet 1 2
Vybavenie 2 otočné kolesá, 2 pevné kolesá
Pneumatiky Polyamid Polyamid
Záchytný objem [l] 217 205
Celková nosnosť [kg] 400 800
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)* 1350 x 815 x 995 1700 x 815 x 995
Obj. č. práškovo lakovaná verzia 259-337-JA 259-339-JA
Obj. č. pozinkovaná verzia 259-338-JA 259-340-JA

*Celková výška s posuvným držadlom
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PRÍSLUŠENSTVO

Záchytné vane z ocele pre 200 l sudy

www.denios.sk/shop

Záchytné vane DENIOS classic-line, pre 1 sud à 200 litrov

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Priestorovo úsporná konštrukcia. Optimalizovaná konštrukcia 
na nožičkách zjednoduší manipuláciu pomocou zdvižného alebo 
paletového vozíka a uľahčí vnútropodnikový transport.

Kolieska z polyamidu (PA). Madlo umožní 
bezpečný vnútropodnikový transport 
nebezpečných látok.

Pojazdné záchytné vane 
DENIOS classic-line Stohovací rám na oceľovú 

vaňu 800x1200mm

Upevnenie pre 2 sudy
Súprava na zaistenie nákladu, skladá sa z 
bezpečnostného upínacieho pásu a držiaka 
pre 2 sudy

NOVINKA

Obj. č. 229-527-JA

Obj. č. 285-829-JA

https://www.denios.sk/products/259294
https://www.denios.sk/products/259296
https://www.denios.sk/products/259298
https://www.denios.sk/products/259300
https://www.denios.sk/products/182582
https://www.denios.sk/products/259295
https://www.denios.sk/products/259297
https://www.denios.sk/products/259299
https://www.denios.sk/products/259301
https://www.denios.sk/products/159068
https://www.denios.sk/products/259337
https://www.denios.sk/products/259339
https://www.denios.sk/products/259338
https://www.denios.sk/products/259340
https://www.denios.sk/products/229527
https://www.denios.sk/products/285829
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TOPSELLER
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Záchytné vane DENIOS classic-line, 
až pre 2 sudy à 200 litrov
Priestorovo úsporná konštrukcia. Optimalizovaná konštrukcia na nožičkách zjednoduší manipuláciu pomocou zdvižného alebo paletového 
vozíka a uľahčí vnútropodnikový transport.

NÁŠ TIP

Záchytné vane z ocele pre 200 l sudy

Prevedenie nepodjazdné podjazdné

Mrežový rošt bez pozinkovaná verzia bez pozinkovaná verzia

Skladovacia kapacita sudy à 200 litrov 1 2 1 2
Záchytný objem [l] 205 205 205 205
Celková nosnosť [kg] 800 800 800 800
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 1236 x 815 x 255 1236 x 815 x 255 1236 x 815 x 355 1236 x 815 x 355
Obj. č. práškovo lakovaná verzia 259-302-JA 259-304-JA 259-306-JA 259-308-JA
Obj. č. pozinkovaná verzia 259-303-JA 259-305-JA 259-307-JA 259-309-JA

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Obj. č. 259-770-JA Obj. č. 259-771-JA

Mobilná záchytná vaňa vrátane 
montážnej konzoly a upevňovacieho 
popruhu ako ochrana pri preprave až 
pre 2 sudy s objemom 200 litrov

Pojazdná záchytná vana vr. 
žiarovo zinkovaného sudového 
podstavca pre 1 sud à 200 litrov

https://www.denios.sk/products/259302
https://www.denios.sk/products/259304
https://www.denios.sk/products/259306
https://www.denios.sk/products/259308
https://www.denios.sk/products/259303
https://www.denios.sk/products/259305
https://www.denios.sk/products/259307
https://www.denios.sk/products/259309
https://www.denios.sk/products/259770
https://www.denios.sk/products/259771


20 www.denios.sk/shop

Prevedenie podjazdné

Mrežový rošt bez pozinkovaná verzia

Skladovacia kapacita sudy à 200 litrov 2 3
Záchytný objem [l] 338 338
Celková nosnosť [kg] 1200 1200
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 2010 x 815 x 355 2010 x 815 x 355
Obj. č. práškovo lakovaná verzia 259-310-JA 259-312-JA
Obj. č. pozinkovaná verzia 259-311-JA 259-313-JA
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PRÍSLUŠENSTVO

NOVINKA

BJ = 2 kusy

Záchytné vane z ocele pre 200 l sudy

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Priestorovo úsporná konštrukcia. Optimalizovaná konštrukcia na nožičkách zjednoduší manipuláciu 
pomocou zdvižného alebo paletového vozíka a uľahčí vnútropodnikový transport.

Záchytné vane DENIOS classic-line, 
až pre 3 sudy à 200 litrov

100 mm svetlá výška

Zdvíhací hák z nerez pre rošty z 
ocele a nehrdzavejúcej ocele

Obj. č. 285-739-JA

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


Záchytné vane z ocele pre 200 l sudy
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PRÍSLUŠENSTVO

PRÍSLUŠENSTVO

NOVINKA

Prevedenie nepodjazdné podjazdné

Mrežový rošt pozinkovaná verzia pozinkovaná verzia pozinkovaná verzia pozinkovaná verzia

Skladovacia kapacita sudy à 200 litrov 4 4 4 4
Záchytný objem [l] 220 440 220 440
Celková nosnosť [kg] 1600 1600 1600 1600
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 1236 x 1210 x 190 1240 x 1210 x 330 1236 x 1210 x 290 1240 x 1210 x 430
Obj. č. práškovo lakovaná verzia 259-318-JA 259-326-JA 259-320-JA 259-328-JA
Obj. č. pozinkovaná verzia 259-319-JA 259-327-JA 259-321-JA 259-329-JA

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Záchytné vane bez mrežového roštu nájdete v ponuke v našom e-shope.

Záchytné vane DENIOS classic-line, 
až pre 4 sudy à 200 litrov

SpillGuard® connect
Obj. č. 276-016-JA

SpillGuard®
Obj. č. 271-433-JA

Detektor úniku nebezpečných látok SpillGuard®

Uzemňovacia sada pre 
oceľové vane
rýchle, jednoduché a bezpečné zavesenie 
na všetky okraje záchytných vaní

Obj. č. 285-830-JA

Pozri stranu

346

https://www.denios.sk/products/259318
https://www.denios.sk/products/259326
https://www.denios.sk/products/259320
https://www.denios.sk/products/259328
https://www.denios.sk/products/259319
https://www.denios.sk/products/259327
https://www.denios.sk/products/259321
https://www.denios.sk/products/259329
https://www.denios.sk/products/276016
https://www.denios.sk/products/271433
https://www.denios.sk/products/285830
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www.denios.sk/shop
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DENIOS classic-line riešenie pre každý prípad použitia, napr. 
skladovanie až 12 sudov na jednej vani, ochrana väčších plôch 
alebo stáčanie a preprava nebezpečných látok.

Obj. č. 126-133-JA

PRÍSLUŠENSTVO

Záchytné vane z ocele pre 200 l sudy

Nízka konštrukčná výška 250 mm umožní jednoduché nakladanie a vykladanie zo záchytnej vane. Optimalizovaná konštrukcia 
na nožičkách zjednoduší manipuláciu pomocou zdvižného vozíka alebo paletového vozíka a uľahčí vnútropodnikový tranpsort

Záchytné vane DENIOS classic-line, 
až pre 12 sudov à 200 litrov

Mrežový rošt pozinkovaná verzia

Skladovacia kapacita sudy à 200 litrov 4 4 8 12
Záchytný objem [l] 225 420 340 540
Celková nosnosť [kg] 1600 1600 3200 4800
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 816 x 2470 x 250 2470 x 816 x 355 2455 x 1210 x 250 3670 x 1210 x 250
Hmotnosť [kg] 103 117 160 250
Obj. č. práškovo lakovaná verzia 259-330-JA 259-332-JA 259-334-JA 259-336-JA
Obj. č. pozinkovaná verzia 259-331-JA 259-333-JA 259-335-JA –

obzvlášť nízka konstrukčná 
výška: 250 mm

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Nájazdová rampa z ocele, žiarovo zinkovaná, 
výškovo nastaviteľná od 150 - 270 mm, 
rozmery Š x H (mm) 
1035 x 900

Ergonomický vozík na 
sudy Secu Comfort

Pozri stranu

290

https://www.denios.sk/products/126133
https://www.denios.sk/products/259330
https://www.denios.sk/products/259332
https://www.denios.sk/products/259334
https://www.denios.sk/products/259336
https://www.denios.sk/products/259331
https://www.denios.sk/products/259333
https://www.denios.sk/products/259335
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PRÍSLUŠENSTVO

NOVINKA

NOVINKA

Uzemňovacia sada pre 
oceľové vane
rýchle, jednoduché a bezpečné zavesenie 
na všetky okraje záchytných vaní

Obj. č. 285-830-JA

Záchytné vane z ocele pre 200 l sudy

Obj. č. 114-904-JA

 W vhodný na 60 a 200-litrové sudy otočením o 180°
 W vonkajšie rozmery Š x H x V (mm): 475 x 620 x 390

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Stojany na sudy z polyetylénu (PE)

Záchytné vane DENIOS classic-line, 
až pre 8 sudov à 200 litrov

Skladovacia kapacita sudy à 200 litrov 4 4 6 8

Skladovacia kapacita europalety 1 2 2 3
Skladovacia kapacita chemické palety 1 1 1 2
Záchytný objem [l] 410 460 560 700
Celková nosnosť [kg] 1500 2000 2400 3000
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 1300 x 1380 x 390 1300 x 1780 x 343 1300 x 2180 x 343 1300 x 2680 x 343
Obj. č. pozinkovaná verzia 114-374-JA 114-375-JA 114-376-JA 114-377-JA
Príslušenstvo Vložná vaňa do záchytnej vane z plastu
Obj. č. 114-330-JA 114-332-JA 114-334-JA 114-336-JA

Poradenstvo: 032 743 04 67

na dodanie rôzne varianty pre až 3 europalety, príp. 2 chemické palety
 W na dodanie rôzne varianty pre až 3 europalety, príp. 2 chemické palety
 W v ponuke vložné záchytné vane z polyethylénu (PE) odolné voči kyselinám

Zdvíhací hák z nerez 
pre rošty z ocele a 
nehrdzavejúcej ocele

Obj. č. 285-739-JA

BJ = 2 kusy

https://www.denios.sk/products/285830
https://www.denios.sk/products/114904
https://www.denios.sk/products/114374
https://www.denios.sk/products/114375
https://www.denios.sk/products/114376
https://www.denios.sk/products/114377
https://www.denios.sk/products/114330
https://www.denios.sk/products/114332
https://www.denios.sk/products/114334
https://www.denios.sk/products/114336
https://www.denios.sk/products/285739
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Záchytné vane z ocele pre 200 l sudy

Záchytné vane DENIOS pro-line, 
až 8 sudov  à 200 litrov

vynímateľný žiarovo zinkovaný 
rošt ako skladovacia plocha

100 mm svetlá výška

vodivé plastové nožičky vyrobené z polypropylénu (PP) chránia pred koróziou a poškodením, chránia 
vysokokvalitné priemyselné podlahy a umožňujú hniezdo šetriace priestor. Optimalizovaná konštrukcia 
chodidla zjednodušuje manipuláciu s paletovými vozíkmi alebo vysokozdvižnými vozíkmi a uľahčuje 
vnútornú prepravu.

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Skladovacia kapacita sudy à 200 litrov 2 4 4 8

Mrežový rošt pozinkovaná verzia pozinkovaná verzia pozinkovaná verzia pozinkovaná verzia
Záchytný objem [l] 205 220 225 340
Celková nosnosť [kg] 800 1600 1600 3200
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 1236 x 815 x 355 1236 x 1210 x 290 816 x 2470 x 250 2455 x 1210 x 250
Obj. č. práškovo lakovaná verzia 259-347-JA 259-353-JA 259-355-JA 259-357-JA
Obj. č. pozinkovaná verzia 259-348-JA 259-354-JA 259-356-JA 259-358-JA

https://www.denios.sk/products/259347
https://www.denios.sk/products/259353
https://www.denios.sk/products/259355
https://www.denios.sk/products/259357
https://www.denios.sk/products/259348
https://www.denios.sk/products/259354
https://www.denios.sk/products/259356
https://www.denios.sk/products/259358


25

1

Poradenstvo: 032 743 04 67

Sk
la

do
va

ni
e 

ne
be

zp
eč

ný
ch

 lá
to

k

PRÍSLUŠENSTVO

NOVINKA

NOVINKA

Mrežový rošt pozinkovaná verzia pozinkovaná verzia

Skladovacia kapacita sudy à 200 litrov sudy à 200 litrov
Počet 1 2
Vybavenie 2 otočné kolesá, 2 pevné kolesá
Pneumatiky elektricky vodivé
Záchytný objem [l] 217 205
Celková nosnosť [kg] 400 800
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)* 1350 x 815 x 995 1700 x 815 x 995
Obj. č. práškovo lakovaná verzia 259-359-JA 259-361-JA
Obj. č. pozinkovaná verzia 259-360-JA 259-362-JA

*Celková výška s posuvným držadlom

Záchytné vane z ocele pre 200 l sudy

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Pojazdné záchytné vane DENIOS pro-line, 
s elektricky vodivými kolieskami
Kolieska z elektricky vodivého plastu. Madlo umožní bezpečný vnútropodnikový 
transport nebezpečných látok.

Uzemňovacia sada pre 
oceľové vane
rýchle, jednoduché a bezpečné zavesenie na všetky 
okraje záchytných vaní

Stohovací rám na oceľovú vaňu 800x1200mm

Obj. č. 285-829-JA

Obj. č. 285-830-JA

Upevnenie pre 2 sudy
Súprava na zaistenie nákladu, skladá sa z 
bezpečnostného upínacieho pásu a držiaka 
pre 2 sudy

Obj. č. 229-527-JA

https://www.denios.sk/products/259359
https://www.denios.sk/products/259361
https://www.denios.sk/products/259360
https://www.denios.sk/products/259362
https://www.denios.sk/products/285829
https://www.denios.sk/products/285830
https://www.denios.sk/products/229527
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Záchytné vane z ušľachtilej ocele pre 200 l sudy

mrežový rošt žiarovo zinkovaný 
alebo nerezový

kvalitný nerez

dlhodobá ochrana proti korózii taktiež pri skladovaní agresívnych chemikálií. 
Nájazdové otvory pre vidlice umožnia jednoduchý vnútropodnikový transport.

Záchytné vane DENIOS pro-line z nerezu, 
až pre 4 sudy à 200 litrov

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Nerezové záchytné vane pre IBC nádrže Pozri stranu

41
Nerezové sudy Pozri stranu

384
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Záchytné vane z ušľachtilej ocele pre 200 l sudy

Skladovacia kapacita sudy à 200 litrov 1 2 4 4

Záchytný objem [l] 205 205 205 400
Celková nosnosť [kg] 600 900 1400 1400
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 870 x 865 x 425 1340 x 850 x 325 1340 x 1260 x 270 1340 x 1260 x 390
Obj. č. Mrežový rošt: pozinkovaná verzia 130-055-JA 130-056-JA 130-057-JA 178-410-JA
Obj. č. Mrežový rošt: ušľachtilá oceľ 128-287-JA 128-288-JA 128-289-JA 178-409-JA

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

PRÍSLUŠENSTVO

Obj. č. 285-739-JA

NOVINKA

Uzemňovacia sada pre oceľové vane
rýchle, jednoduché a bezpečné 
zavesenie na všetky okraje 
záchytných vaní

Zdvíhací hák z nerez pre rošty z 
ocele a nehrdzavejúcej ocele

NOVINKA
Obj. č. 285-830-JA

BJ = 2 kusy

https://www.denios.sk/products/130055
https://www.denios.sk/products/130056
https://www.denios.sk/products/130057
https://www.denios.sk/products/178410
https://www.denios.sk/products/128287
https://www.denios.sk/products/128288
https://www.denios.sk/products/128289
https://www.denios.sk/products/178409
https://www.denios.sk/products/285739
https://www.denios.sk/products/285830
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NOVINKARegály ako stáčanie stanice pre sudy s objemom 60 a 200 litrov
 W na predpisové skladovanie vodu ohrozujúcich látok a horľavých kvapalín (H 224-226)
 W stabilný, zinkovaný regál so záchytnou vaňou z ocele
 W bezpečné stáčanie nad presahujúcou záchytnou vaňou
 W s otvormi pre vidlice vysokozdvižných vozíkov pre jednoduchú manipuláciu
 W dodáva sa v demonte, vlastná montáž

15

PRÍSLUŠENSTVO

Držiak na kanvice z ocele, 
rozmery Š x H x V (mm): 
280 x 270 x 300

Obj. č. 114-543-JA Obj. č. 114-902-JA

Držiak kanvíc z PE, 
rozmery Š x H x V (mm): 
270 x 270 x 300

Obj. č. 117-105-JA

Plastový sudový kohút s 
2" závitom

Obj. č. 117-132-JA

Mosadzný čapovací 
kohút 3/4"

Obj. č. 114-542-JA

Valčeková podpera 
pre skladovanie sudov 
naležato a ich otáčanie

Zostavte si svoj regál nebezpečných 
látok / čerpaciu stanicu do modulárneho 
systému individuálne podľa Vašich 
požiadaviek v prevádzke.

Pozri stranu

85

https://www.denios.sk/products/114543
https://www.denios.sk/products/114902
https://www.denios.sk/products/117105
https://www.denios.sk/products/117132
https://www.denios.sk/products/114542
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Poradenstvo: 032 743 04 67              Aktuálne ceny na www.denios.sk

Stáčacie stanice so záchytnou vaňou z ocele

29

Skladovacia kapacita 60 litrové sudy 60 litrové sudy sudy à 200 litrov sudy à 200 litrov sudy à 200 litrov

Počet 2 3 1 2 4
Vonkajšie rozmery Š x H x V (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
Rozmery políc Š x H [mm] 890 x 646 1270 x 646 890 x 646 1270 x 646 1270 x 646
Záchytný objem [l] 205 220 205 220 220
Počet skladovacích úrovní 1 1 1 1 2
Celková nosnosť [kg] 435 700 435 700 1400
Obj. č. 291-778-JA 291-787-JA 291-776-JA 291-782-JA 291-784-JA

Sk
la

do
va

ni
e 

ne
be

zp
eč

ný
ch

 lá
to

k

1 2

2

3

3

4

4

5

Regály ako stáčanie stanice - priestorovo úsporné a bezpečné 
umiestnenie sudov, možno z nich zároveň aj stáčať.

Stáčacie stanice so 
záchytnou vaňou 
z plastu Pozri stranu

67

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


Skladovacia kapacita sudy à 200 litrov 2 4 4

Typ 2 P2-O 4 P2-O 4 P2-O-V50
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 1390 x 900 x 1440 1390 x 1310 x 1380 1390 x 1310 x 1505
Záchytný objem [l] 205 205 400
Celková nosnosť [kg] 935 1400 1400
Hmotnosť [kg] 150 205 275
Obj. č. lakovaná verzia 114-612-JA 114-614-JA 178-413-JA
Obj. č. pozinkovaná verzia 114-484-JA 114-486-JA 178-414-JA

Príslušenstvo Objednávacie číslo

Rošt, celá šírka, na uloženie na regálové traverzy 101-114-JA
Rošt, polovičná šírka, na uloženie na regálové traverzy 101-115-JA
Sudová podpera, 60 litrov, na uloženie na regálové traverzy 114-546-JA
1 pár regálových závesov, na zavesenie regálových travérz 114-544-JA
1 pár regálových traverz na zavesenie roštov / podporných koľajničiek 114-545-JA
Ochranná sklovná závora na zaistenie počas prepravy 114-562-JA
Kryt pre 2 P2-O/-R, ako ochrana pred znečistením a vplyvmi počasia 136-470-JA
Kryt pre 4 P2-O/-R, ako ochrana pred znečistením a vplyvmi počasia 136-471-JA
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Typ P2-O, až pre 4 sudy à 200 litrov

Stanice na nebezpečné látky, stohovateľné

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Depot na nebezpečné látky 4 P2-O-V50,  
pre 4 sudy po 200 litrov

Depot na nebezpečné látky typ 2 P2-O, 
pozinkovaný, pre 2 sudy po 200 litrov

Depot na nebezpečné látky 2 P2-O, 
lakovaný, s regálom pre malé nádoby

Kryt pre 2 P2-O/-R

Kryt pre 4 P2-O/-R

 W z ocele, s 3-strannou stenou ako ochranou pred rozstrekom
 W vynímatelný zinkovaný rošt ako odstavná plocha
 W podjazdná paletovým a zdvižným vidlicovým vozíkom

Kryt
 W na ochranu pred znečistením 
a poveternostnými vplyvmi

 W vysokokvalitný tkanivový kryt
 W integrovaná priehradka na 
dokumenty A4

 W dlhá strana sa dá otvárať, 
pomocou suchých zipsov

 W schválené pre skladovanie horľavých kvapalín (H224-226) a vodu 
ohrozujúcich látok všetkých tried

 W 3-násobne stohovateľné

Obj. č. 114-484-JA Obj. č. 178-413-JA

Obj. č. 122-720-JA

Obj. č. 136-470-JA

Obj. č. 136-471-JA

Regálové prvky pre stanice 
na nebezpečné látky

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


Skladovacia kapacita sudy à 200 litrov 2 4 4 2 4 4

Typ 2 P2-P 4 P2-P 4 P2-P-V50 2 P2-R 4 P2-R 4 P2-R-V50
Stohovateľné nie nie nie áno áno áno
Vonkajšie rozmery Š x H x V (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
Záchytný objem [l] 205 205 400 205 205 400
Celková nosnosť [kg] 935 1400 1400 935 1400 1400
Hmotnosť [kg] 120 148 161 136 164 161
Obj. č. lakovaná verzia 128-290-JA 128-292-JA 178-415-JA 114-606-JA 114-608-JA 178-417-JA
Obj. č. pozinkovaná verzia 128-291-JA 128-293-JA 178-416-JA 114-478-JA 114-480-JA 178-418-JA
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Stanica na nebezpečné látky typ 2 P2-R, lakovaná, stohovateľná pre 2 sudy 
à 200 litrov (na prianie možno dodať ochrannú, sklopnú  závoru)

Stanica na nebezpečné látky typ 4 P2-R, 
pozinkovaná, stohovateľná, pre 4 sudy po 200 litrov

Stanica na nebezpečné látky 4 P2-P-V50, lakovaná pre 4 sudy  à  200 litrov 
(obrázok so samostatne dodávanou ochrannou, sklopnou závorou)

Stanice na nebezpečné látky, stohovateľné

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Typ P2-P a P2-R, až pre 4 sudy à 200 litrov

 W z ocele, s 3-strannou otvorenou rámovou konštrukciou
 W vynímatelný zinkovaný rošt ako odstavná plocha
 W podjazdná paletovým a zdvižným vidlicovým vozíkom
 W na prianie je množnosť dodať i kryt ako ochranu pred znečistením 
a poveternostnými vplyvmi

Ochranná, sklopná závora ako zabezpečenie pri 
preprave na prianie , Obj. č. 114-562-JA

 W schválené pre skladovanie horľavých kvapalín (H224-226) a vodu 
ohrozujúcich látok všetkých tried

 W nie je stohovateľné

Obj. č. 178-415-JAObj. č. 114-480-JA

Obj. č. 114-606-JA

1

2

3

1 2 3

https://www.denios.sk/products/128290
https://www.denios.sk/products/128292
https://www.denios.sk/products/178415
https://www.denios.sk/products/114606
https://www.denios.sk/products/114608
https://www.denios.sk/products/178417
https://www.denios.sk/products/128291
https://www.denios.sk/products/128293
https://www.denios.sk/products/178416
https://www.denios.sk/products/114478
https://www.denios.sk/products/114480
https://www.denios.sk/products/178418
https://www.denios.sk/products/114562
https://www.denios.sk/products/178415
https://www.denios.sk/products/114480
https://www.denios.sk/products/114606
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Záchytná vaňa DENIOS base-line, 
až pre 2 IBC nádrže à 1000 litrov

BEST

Obj. č. 274-118-JA
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Záchytné vane z ocele na skladovanie IBC

www.denios.sk/shop

Kryt z tkaniny, 
Obj. č. 136-466-JA

Držiak na kanvicu, pozinkovaný 
priamym odvodom kvapaliny do 
záchytnej vane, 
Obj. č. 274-148-JA

Ochrana proti postriekaniu, 
zinkovaná, pre záchytnú vaňu 
širokú 1120mm
 Obj. č. 274-122-JA
Ochrana proti postriekaniu, 
zinkovaná, pre záchytnú vaňu 
širokú 2200mm
 Obj. č. 274-123-JA

Vložná vaňa z plastu pre 
záchytné vane  D x Š (mm): 
1120 x 1300
Držiak na kanvicu, pozinkovaný 
priamym odvodom kvapaliny do 
záchytnej vane

Vložná vaňa z plastu pre 
záchytné vane  D x Š (mm): 
2200 x 1300
Obj. č. 274-119-JA

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

 W cenovo výhodná alternatíva pre predpisové skladovanie
 W s profilmi, ktoré tvoria odkladaciu plochu

https://www.denios.sk/products/274118
https://www.denios.sk/products/136466
https://www.denios.sk/products/274148
https://www.denios.sk/products/274122
https://www.denios.sk/products/274123
https://www.denios.sk/products/274119
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DENIOS base-line - základ pre skladovanie 
nebezpečných látok.

vhodné pre skladovanie horľavých 
kvapalín (H224-226)
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Skladovacia kapacita IBC à 1000 litrov 1 2

Záchytný objem [l] 1000 1000
Celková nosnosť [kg] 1800 3600
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 1120 x 1300 x 1038 2200 x 1300 x 590
Obj. č. práškovo lakovaná verzia 273-859-JA 273-860-JA

PRÍSLUŠENSTVO

Záchytné vane z ocele na skladovanie IBC

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     

NOVINKA

Uzemňovacia sada pre oceľové vane
rýchle, jednoduché a bezpečné zavesenie 
na všetky okraje záchytných vaní

Obj. č. 285-830-JA

https://www.denios.sk/products/273859
https://www.denios.sk/products/273860
https://www.denios.sk/products/285830
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NOVINKA

NOVINKA

Záchytné vane z ocele na skladovanie IBC

priestoro úsporná konštrukcia. Optimalizovaná konštrukcia na nožičkách zjednoduší manipuláciu 
pomocou zdvižného alebo paletového vozíka a uľahčí vnútropodnikový transport.

Záchytné vane DENIOS classic-line, 
pre 1 IBC à 1000 litrov

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

100 mm svetlá výška

Vybavenie s mrežovým roštom so stáčacím podstavcom

Záchytný objem [l] 1000 1000
Celková nosnosť [kg] 2000 2000
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 1120 x 1300 x 1040 1120 x 1300 x 1493
Obj. č. práškovo lakovaná verzia 273-863-JA 273-865-JA
Obj. č. pozinkovaná verzia 273-864-JA 273-866-JA

Príslušenstvo

Obj. č. Ochrana proti rozstreku, zinkovaná, pre záchytnú vaňu širokú 1120mm 274-122-JA
Obj. č. Vložná vaňa z plastu pre záchytné vane  D x Š (mm): 1120 x 1300 274-118-JA
Obj. č. Vložná vana z plastu, vodivá, pre záchytné vane D x Š (mm): 1120 X 1300 274-120-JA

Obj. č. Držiak na kanvicu zinkovaný s priamym odvodom kvapaliny do záchytnej 
vane (viď príslušenstvo) 274-148-JA

 W držadlo na kanvice v ponuke ako príslušenstvo
 W so stáčacím podstavcom k použitiu ako dávkovacia stanica
 W v ponuke ako príslušenstvo pozinkovaná ochranná stena z 3 strán
 W pre skladovanie agresívnych látok ako sú kyseliny a lúhy môžu byť všetky 
typy vybavené odolnou vložnou vaňou z PE

BJ = 2 kusy

Zdvíhací hák z nerez 
pre rošty z ocele a 
nehrdzavejúcej ocele

Pozri stranu

381

Na skladovanie agresívnych 
chemikálií odporúčame 
záchytné vane z plastu

Pozri stranu

68

Uzemňovacia sada pre 
oceľové vane
rýchle, jednoduché a bezpečné zavesenie na 
všetky okraje záchytných vaní

Obj. č. 285-739-JA

Obj. č. 285-830-JA

https://www.denios.sk/products/273863
https://www.denios.sk/products/273865
https://www.denios.sk/products/273864
https://www.denios.sk/products/273866
https://www.denios.sk/products/274122
https://www.denios.sk/products/274118
https://www.denios.sk/products/274120
https://www.denios.sk/products/274148
https://www.denios.sk/products/285739
https://www.denios.sk/products/285830
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Vybavenie s mrežovým roštom s jedným stáčacím podstavcom s dvomi stáčacími podstavcami

Záchytný objem [l] 1000 1000 1000
Celková nosnosť [kg] 4000 4000 4000
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 2200 x 1300 x 590 2200 x 1300 x 1050 2200 x 1300 x 1050
Obj. č. práškovo lakovaná verzia 273-867-JA 273-869-JA 273-871-JA
Obj. č. pozinkovaná verzia 273-868-JA 273-870-JA 273-872-JA
Príslušenstvo

Vložná vaňa z plastu 274-119-JA 274-119-JA 274-119-JA
Vložná vaňa z vodivého plastu 274-121-JA 274-121-JA 274-121-JA
Ochranná stena 274-123-JA 274-123-JA 274-123-JA
Držiak na kanvicu zinkovaný s priamym odvodom 
kvapaliny do záchytnej vane (viď príslušenstvo) 274-148-JA 274-148-JA 274-148-JA

Záchytné vane z ocele na skladovanie IBC

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Záchytné vane DENIOS classic-line, 
až pre 2 IBC nádrže á 1000 litrov
Určené pre skladovanie 2 IBC nádrží. Optimalizovaná konštrukcia na n nožičkách zjednoduší 
manipuláciu pomocou zdvižného alebo paletového vozíka a uľahčí vnútropodnikový transport.

 W držadlo na kanvice v ponuke ako príslušenstvo
 W so stáčacím podstavcom k použitiu dávkovacia stanica
 W 3-stranná pozinkovaná ochrana pred rozstrekom sa dodáva na 
požiadanie

 W pre skladovanie agresívnych látok ako sú kyseliny a lúhy môžu byť 
všetky typy vybavené odolnou vložnou vaňou z PE

https://www.denios.sk/products/273867
https://www.denios.sk/products/273869
https://www.denios.sk/products/273871
https://www.denios.sk/products/273868
https://www.denios.sk/products/273870
https://www.denios.sk/products/273872
https://www.denios.sk/products/274119
https://www.denios.sk/products/274119
https://www.denios.sk/products/274119
https://www.denios.sk/products/274121
https://www.denios.sk/products/274121
https://www.denios.sk/products/274121
https://www.denios.sk/products/274123
https://www.denios.sk/products/274123
https://www.denios.sk/products/274123
https://www.denios.sk/products/274148
https://www.denios.sk/products/274148
https://www.denios.sk/products/274148
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PRÍSLUŠENSTVO

Uzemňovacia sada pre oceľové vane
rýchle, jednoduché a bezpečné zavesenie na 
všetky okraje záchytných vaní

Zdvíhací hák z nerez pre rošty z 
ocele a nehrdzavejúcej ocele

Obj. č. 285-830-JA Obj. č. 285-739-JA

BJ = 2 kusy

NOVINKA NOVINKA

Záchytné vane z ocele na skladovanie IBC

určené pre skladovanie 3 IBC nádrží. Optimalizovaná konštrukcia na nožičkách zjednoduší manipuláciu pomocou zdvižného 
alebo paletového vozíka a uľahčí vnútropodnikový transport.

 W držadlo na kanvice v ponuke ako príslušenstvo
 W so stáčacím podstavcom k použitiu dávkovacia stanica
 W pre skladovanie agresívnych látok ako sú kyseliny a lúhy môžu byť všetky typy vybavené odolnou vložnou vaňou z PE

Vybavenie s mrežovým roštom s jedným stáčacím podstavcom s dvomi stáčacími podstavcami s tromi stáčacími podstavcami

Záchytný objem [l] 1000 1000 1000 1000
Celková nosnosť [kg] 6000 6000 6000 6000
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 3280 x 1300 x 430 3280 x 1300 x 883 3280 x 1300 x 883 3280 x 1300 x 883
Obj. č. práškovo lakovaná verzia 273-873-JA 273-875-JA 273-877-JA 273-879-JA
Obj. č. žiarovo zinkovaná verzia 273-874-JA 273-876-JA 273-878-JA 273-880-JA
Príslušenstvo

Vložná vaňa z plastu 274-191-JA 274-191-JA 274-191-JA 274-191-JA
Vložná vaňa z vodivého plastu 274-192-JA 274-192-JA 274-192-JA 274-192-JA
Držiak na kanvicu zinkovaný s priamym odvodom 
kvapaliny do záchytnej vane (viď príslušenstvo) 274-148-JA 274-148-JA 274-148-JA 274-148-JA

Záchytné vane DENIOS classic-line, 
až pre 3 IBC nádrže à 1000 litrov

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Držiak na kanvicu zinkovaný s priamym 
odvodom kvapaliny do záchytnej vane  
(viď príslušenstvo) 

https://www.denios.sk/products/285830
https://www.denios.sk/products/285739
https://www.denios.sk/products/273873
https://www.denios.sk/products/273875
https://www.denios.sk/products/273877
https://www.denios.sk/products/273879
https://www.denios.sk/products/273874
https://www.denios.sk/products/273876
https://www.denios.sk/products/273878
https://www.denios.sk/products/273880
https://www.denios.sk/products/274191
https://www.denios.sk/products/274191
https://www.denios.sk/products/274191
https://www.denios.sk/products/274191
https://www.denios.sk/products/274192
https://www.denios.sk/products/274192
https://www.denios.sk/products/274192
https://www.denios.sk/products/274192
https://www.denios.sk/products/274148
https://www.denios.sk/products/274148
https://www.denios.sk/products/274148
https://www.denios.sk/products/274148
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Vybavenie s mrežovým roštom
s jedným stáčacím pod-

stavcom
s mrežovým roštom

s jedným stáčacím pod-
stavcom

s dvomi stáčacími pod-
stavcami

Záchytný objem [l] 1000 1000 1000 1000 1000
Celková nosnosť [kg] 2000 2000 4000 4000 4000
Vonkajšie rozmery Š x H x V (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
Obj. č. práškovo lakovaná verzia 259-383-JA 259-385-JA 259-391-JA 259-393-JA 259-395-JA
Obj. č. pozinkovaná verzia 259-384-JA 259-386-JA 259-392-JA 259-394-JA 259-396-JA
Príslušenstvo

Ochranná stena 114-567-JA 114-567-JA 114-568-JA 114-568-JA 114-568-JA
Vložná vaňa z plastu 114-433-JA 114-433-JA 114-436-JA 114-436-JA 114-436-JA
Vložná vaňa z vodivého plastu 270-790-JA 270-790-JA 270-792-JA 270-792-JA 270-792-JA
Nasadzovací držiak kanvíc 114-566-JA 114-566-JA 114-566-JA 114-566-JA 114-566-JA

Záchytné vane z ocele na skladovanie IBC

prídavný stáčací priestor pre zaistenie 
väčšej bezpečnosti pri stáčaní

Stáčací 
podstavec

ochrana proti rozstreku v ponuke ako príslušenstvo

Záchytné vane DENIOS classic-line so stáčacím priestorom, 
pre 2 IBC  à 1000 litrov

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Stáčací priestor pre väčšiu bezpečnosť pri stáčaní a prelievaní. Optimalizovaná konštrukcia na nožičkách zjednoduší manipuláciu 
pomocou zdvižného alebo paletového vozíka a uľahčí vnútropodnikový transport.

 W so stáčacím podstavcom k použitiu ako dávkovacia stanica
 W v ponuke ako príslušenstvo pozinkovaná ochranná stena z 3 strán
 W pre skladovanie agresívnych látok ako sú kyseliny a lúhy môžu byť všetky typy vybavené odolnou vložnou vaňou z PE

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

Obj. č. Vložná vaňa z plastu, pre záchytné vane D x Š (mm): 1350 x 1650 114-433-JA
Obj. č. Vložná vana z plastu, vodivá, pre záchytné vane D x Š (mm): 1350 X 1650 270-790-JA
Obj. č. Ochrana proti rozstreku, zinkovaná, pre záchytnú vaňu širokú 1350 mm 114-567-JA
Obj. č. Držiak na kanvicu 114-566-JA
Obj. č. Kryt z tkaniny 136-466-JA
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Vybavenie s mrežovým roštom
s jedným stáčacím pod-

stavcom

Záchytný objem [l] 1000 1000
Celková nosnosť [kg] 2000 2000
Vonkajšie rozmery 
Š x H x V (mm) 1350 x 1650 x 707 1350 x 1650 x 1172

Obj. č. práškovo lakovaná verzia 273-881-JA 273-883-JA
Obj. č. žiarovo zinkovaná verzia 273-882-JA 273-884-JA

Záchytné vane z ocele na skladovanie IBC

www.denios.sk/shop

Záchytné vane DENIOS pro-line, 
až  pre 2 IBC nádrže à 1000 litrov

 W optimalizovaná konštrukcia na nožičkách zjednoduší manipuláciu pomocou zdvižného alebo paletového vozíka a uľahčí vnútropodnikový transport.
 W držadlo na kanvice v ponuke ako príslušenstvo
 W so stáčacím podstavcom k použitiu dávkovacia stanica
 W v ponuke ako príslušenstvo pozinkovaná ochranná stena z 3 strán
 W pre skladovanie agresívnych látok ako sú kyseliny a lúhy môžu byť všetky typy vybavené odolnou vložnou vaňou z PE

reflexné pásy - viac pozornosti 
pri manipulácii a preprave

100 mm svetlá výška

pozinkované alebo práškovo lakované - 
pre optimálnu ochranu proti korózii

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Lepšie viditelné pri manipulácii a preprave, vďaka reflexným pruhom.

https://www.denios.sk/products/114433
https://www.denios.sk/products/270790
https://www.denios.sk/products/114567
https://www.denios.sk/products/114566
https://www.denios.sk/products/136466
https://www.denios.sk/products/273881
https://www.denios.sk/products/273883
https://www.denios.sk/products/273882
https://www.denios.sk/products/273884
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PRÍSLUŠENSTVO

Obj. č. 285-739-JAObj. č. 285-830-JA

BJ = 2 kusy

NOVINKANOVINKA

Záchytné vane z ocele na skladovanie IBC

Vybavenie s mrežovým roštom s jedným stáčacím podstavcom s dvomi stáčacími podstavcami

Záchytný objem [l] 1000 1000 1000
Celková nosnosť [kg] 4000 4000 4000
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 2200 x 1300 x 590 2200 x 1300 x 1045 2200 x 1300 x 1045
Obj. č. práškovo lakovaná verzia 273-885-JA 273-887-JA 273-889-JA
Obj. č. žiarovo zinkovaná verzia 273-886-JA 273-888-JA 273-890-JA
Príslušenstvo

Vložná vaňa z plastu 274-119-JA 274-119-JA 274-119-JA
Vložná vaňa z vodivého plastu 274-121-JA 274-121-JA 274-121-JA
Ochranná stena 274-123-JA 274-123-JA 274-123-JA
Držiak na kanvicu zinkovaný s priamym odvodom kvapa-
liny do záchytnej vane (viď príslušenstvo) 274-148-JA 274-148-JA 274-148-JA

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Uzemňovacia sada pre 
oceľové vane
rýchle, jednoduché a bezpečné 
zavesenie na všetky okraje 
záchytných vaní

Zdvíhací hák z nerez pre rošty z 
ocele a nehrdzavejúcej ocele

držiak kanví zinkovaný, s priamym 
odvodom kvapaliny do záchytnej 
vane (viď príslušenstvo) 
 

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

Obj. č. Vložná vaňa do záchytnej vane z plastu D x Š (mm): 3280 x 1300 274-191-JA
Obj. č. Vložná vana z plastu, vodivá, pre záchytné vane D x Š (mm): 3280 X 1300 274-192-JA

Obj. č. Držiak na kanvicu zinkovaný s priamym odvodom kvapaliny do záchytnej 
vane (viď príslušenstvo) 274-148-JA
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Záchytné vane z ocele na skladovanie IBC

100 mm 
svetlá výška

reflexné pásky - viac pozornosti pri 
manipulácii a preprave

optimalizovaná konštrukcia na nožičkách - jednoduchá 
manipulácia pomocou zdvižného alebo paletového vozíka

lepšie viditelné pri manipulácii a preprave, vďaka reflexným pruhom.

Záchytné vane DENIOS pro-line, 
až  pre 3 IBC nádrže à 1000 litrov

 W optimalizovaná konštrukcia na nožičkách zjednoduší manipuláciu pomocou zdvižného alebo paletového vozíka a uľahčí vnútropodnikový transport.
 W držadlo na kanvice v ponuke ako príslušenstvo
 W so stáčacím podstavcom k použitiu dávkovacia stanica
 W v ponuke ako príslušenstvo pozinkovaná ochranná stena z 3 strán
 W pre skladovanie agresívnych látok ako sú kyseliny a lúhy môžu byť všetky typy vybavené odolnou vložnou vaňou z PE

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Vybavenie s mrežovým roštom s jedným stáčacím podstavcom s dvomi stáčacími podstavcami s tromi stáčacími podstavcami

Záchytný objem [l] 1000 1000 1000 1000
Celková nosnosť [kg] 6000 6000 6000 6000
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 3280 x 1300 x 420 3280 x 1300 x 883 3280 x 1300 x 883 3280 x 1300 x 883
Obj. č. práškovo lakovaná verzia 273-891-JA 273-893-JA 273-895-JA 273-897-JA
Obj. č. žiarovo zinkovaná verzia 273-892-JA 273-894-JA 273-896-JA 273-898-JA

https://www.denios.sk/products/274191
https://www.denios.sk/products/274192
https://www.denios.sk/products/274148
https://www.denios.sk/products/273891
https://www.denios.sk/products/273893
https://www.denios.sk/products/273895
https://www.denios.sk/products/273897
https://www.denios.sk/products/273892
https://www.denios.sk/products/273894
https://www.denios.sk/products/273896
https://www.denios.sk/products/273898
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PRÍSLUŠENSTVO

Obj. č. 285-739-JA

NOVINKA

Uzemňovacia sada pre oceľové vane
rýchle, jednoduché a bezpečné zavesenie 
na všetky okraje záchytných vaní

Zdvíhací hák z nerez pre rošty z 
ocele a nehrdzavejúcej ocele

NOVINKA

BJ = 2 kusy

Záchytné vane z ušľachtilej ocele pre 200 l sudy a IBC

kvalitný nerez 1.4301

vynímateľný mrežový rošt z nerezu (1.4301) alebo 
z pozinkovanej ocele ako skladovacia plocha

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

zváraná konštrukcia z nerezu - dlhodobá ochrana proti korózii tiež pri skladovaní agresívnych chemikálií.

Záchytné vane DENIOS pro-line z nerezu, 
až pre 2 sudy à 1000 litrov

Skladovacia kapacita IBC à 1000 litrov 1 2

Skladovacia kapacita sudov à 200 litrov 4 8
Záchytný objem [l] 1000 1000
Celková nosnosť [kg] 2000 4000
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 1300 x 1350 x 918 2680 x 1300 x 485
Obj. č. s mrežovým roštom ušľachtilá oceľ 128-286-JA 128-285-JA
Obj. č. s mrežovým roštom pozinkovaná verzia 130-054-JA 130-053-JA

Obj. č. 285-830-JA

vhodné pre skladovanie horľavých 
kvapalín (H224-226)

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

Podlahové plošiny DENIOS classic-line – premeňte jestvujúci 
pristor na sklad pre predpisové skladovanie nebezpečných látok.

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Záchytný objem [l] 80 110 140 170 225

Vonkajšie rozmery Š x H [mm] 1362 x 1362 1862 x 1362 1862 x 1862 2862 x 1362 2862 x 1862
Nosnosť [kg/m²]: 5000 5000 5000 5000 5000
Obj. č.* pri zaťažení kolesom: 450 kg 115-128-JA 115-130-JA 168-966-JA 115-132-JA 115-134-JA
Obj. č.* pri zaťažení kolesom: 2000 kg 120-233-JA 120-234-JA 195-305-JA 120-235-JA 120-236-JA

*Dosadacia plocha 200 x 200 mm
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Podlahové plošiny z ocele na ochranu väčších plôch

Podlahové plošiny DENIOS classic-line 
s obzvlášť nízkou celkovou výškou 78 mm

výška: 78 mm

jednoducho skombinovateľné pre ochranu väčších plôch. Schválené pre predpisové skladovanie a bezpečnosť pri stáčaní a prelievaní
Plnia požiadavky Zákona o vodách.

 W v ponuke ako príslušenstvo nájazdová rampa
 W zváraná konštrukcia z ocele s dlhou životnosťou
 W zinkované pre optimálnu ochranu pred koróziou
 W snímateľné žiarovo zinkované rošty
 W skúška tesnosti

Sudové čerpadlá Pozri stranu

242

https://www.denios.sk/products/115128
https://www.denios.sk/products/115130
https://www.denios.sk/products/168966
https://www.denios.sk/products/115132
https://www.denios.sk/products/115134
https://www.denios.sk/products/120233
https://www.denios.sk/products/120234
https://www.denios.sk/products/195305
https://www.denios.sk/products/120235
https://www.denios.sk/products/120236
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Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Spojovacie prvky VE 14 VE 19 VE 29

Vonkajšie rozmery Š x H [mm] 1320 x 45 1820 x 45 2820 x 45
Obj. č. 115-158-JA 115-159-JA 115-160-JA

Nájazdové rampy AR 14 AR 19 AR 29 Nájazdový roh
Spojovací 

prvok 2 rámp

Vonkajšie rozmery Š x H [mm] 1320 x 720 1820 x 720 2820 x 720 730 x 730 67 x 721
Obj. č. 115-164-JA 115-165-JA 115-166-JA 115-171-JA 272-373-JA

Upevňovacie prvky Dištančná spojka Upevnenie okraja Krížová spojka

Vonkajšie rozmery Š x H [mm] 25 x 120 20 x 80 130 x 130
Obj. č. 115-169-JA 115-170-JA 115-167-JA

Sk
la

do
va

ni
e 

ne
be

zp
eč

ný
ch

 lá
to

k

PRÍSLUŠENSTVO

NOVINKA

BJ = 2 kusy

Podlahové plošiny z ocele na ochranu väčších plôch

Obj. č. 285-739-JA

Zdvíhací hák z nerez 
pre rošty z ocele a 
nehrdzavejúcej ocele

Regály na nebezpečné látky Pozri stranu

76

Pre skladovanie agresívnych 
chemikálií odporúčame 
podlahové plošiny z plastu

Pozri stranu

74

https://www.denios.sk/products/115158
https://www.denios.sk/products/115159
https://www.denios.sk/products/115160
https://www.denios.sk/products/115164
https://www.denios.sk/products/115165
https://www.denios.sk/products/115166
https://www.denios.sk/products/115171
https://www.denios.sk/products/272373
https://www.denios.sk/products/115169
https://www.denios.sk/products/115170
https://www.denios.sk/products/115167
https://www.denios.sk/products/285739
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Podlahové plošiny z ocele na ochranu väčších plôch

Podlahové plošiny DENIOS classic-line 
s obzvlášť nízkou celkovou výškou 123 mm

výška: 123 mm

 W v ponuke ako príslušenstvo nájazdová rampa
 W zváraná konštrukcia z ocele s dlhou životnosťou
 W zinkované pre optimálnu ochranu pred koróziou
 W snímateľné žiarovo zinkované rošty
 W skúška tesnosti

jednoducho skombinovateľné pre ochranu väčších plôch. Schválené 
pre predpisové skladovanie a bezpečnosť pri stáčaní a prelievaní.

Záchytný objem [l] 20 40 80 165 95 210

Nosnosť [kg/m²]: 5000 5000 5000 5000 5000 5000
Vonkajšie rozmery Š x H [mm] 500 x 500 1000 x 500 1000 x 1000 2000 x 1000 2500 x 500 2500 x 1000
Obj. č.* pri zaťažení kolesom: 450 kg 115-137-JA 115-139-JA 115-141-JA 115-143-JA 115-145-JA 115-147-JA
Obj. č.* pri zaťažení kolesom: 2000 kg 115-149-JA 115-150-JA 115-151-JA 115-152-JA 115-153-JA 115-154-JA

*Dosadacia plocha 200 x 200 mm

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

PRÍSLUŠENSTVO

NOVINKA

Obj. č. 285-739-JA

Zdvíhací hák z nerez 
pre rošty z ocele a 
nehrdzavejúcej ocele
BJ = 2 kusy

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


PRÍSLUŠENSTVO

Spojovacie prvky VE 5 VE 10 VE 20 VE 25

Vonkajšie rozmery Š x H [mm] 470 x 45 970 x 45 1970 x 45 2470 x 45
Obj. č. 115-172-JA 115-173-JA 115-174-JA 115-175-JA

Nájazdové rampy AR 5 AR 10 AR 20 AR 25 Nájazdový roh Spojovací prvok 2 rámp

Vonkajšie rozmery Š x H [mm] 450 x 1120 950 x 1120 1950 x 1120 2450 x 1120 1140 x 1140 75 x 1120
Obj. č. 115-176-JA 115-177-JA 115-178-JA 115-179-JA 115-181-JA 272-375-JA

Upevňovacie prvky Dištančná spojka Upevnenie okraja Krížová spojka

Vonkajšie rozmery Š x H [mm] 25 x 120 20 x 80 130 x 130
Obj. č. 115-182-JA 115-183-JA 115-167-JA

45
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Podlahové plošiny z ocele na ochranu väčších plôch

Podlahové plošiny DENIOS classic-line – premeňte jestvujúci 
pristor na sklad pre predpisové skladovanie nebezpečných látok.

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Nájazdový roh

Krížová spojka

Obj. č. 115-181-JA

Obj. č. 115-167-JA

Regály na nebezpečné látky

Pozri stranu

76

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


Máme aj iné riešenia. Ďalšie informácie nájdete v 
časti Technológia skladovania & spracovania.

www.denios.sk/know-how

Nepostačuje toto riešenie?

Odborné umiestnenie a 
údržba záchytných vaní

PRODUKTY SKONTROLUJTE SI

TECHNOLOGICKÉ SKLADOVACIE SYSTÉMY

DENIOS know-how
všetko, čo potrebujete vedieť o PE - záchytných vaniach

www.denios.sk/zachytne-vane www.denios.sk/udrzba-zachytne-vane

www.denios.sk/engineering

Látky ohrozujúce vodu alebo agresívne látky, ako sú kyseliny a lúhy, majú byť skladované na plastovej (PE) záchytnej vani. Všetky PE vane DENIOS sú vhodné 
pre sudy, IBC, malé nádoby alebo europalety. Naše záchytné vane vyrobené z polyetylénu boli testované a schválené DIBt (Nemeckým inštitútom pre stavebnú 
techniku) a sú dostupné aj ako mobilné záchytné vane.

SPILLGUARD CONNECT®

www.denios.sk/spillguard

Využite výhody digitalizácie pre kontrolu úniku nebezpečných látok 4.0: 
S novým, inovatívnym detektorom únikov SpillGuard® connect môžete 
centrálne monitorovať svoje záchytné vane prostredníctvom webovej 
aplikácie a byť upozornení v aktuálnom čase o prípadnom úniku.

Bezpečné prepojenie, inovácia, 
digitálna kontrola rizika úniku

Praktický sprievodca

Produkty

FAQ

Rozhovory

Skontrolujte si

Video

Whitepaper 

a veľa iného !

Nahliadnite do zákulisia DENIOS! Premýšľali ste niekedy nad tým, 
čo všetko prechádza tomu, než sa plastová záchytná vaňa dostane k 
zákazníkovi? Mnohé produkty, ktoré sú v súčasnosti štandardom na 
trhu, boli pôvodne vyvinuté spoločnosťou DENIOSe. Dnes a denne sa 
zameriavame na zákazníka, aby bolo skladovanie nebezpečných látok 
ešte bezpečnejšie, jednoduchšie a funkčnejšie. Vysoké štandardy kvality 
majú u nás najvyššiu prioritu pri vývoji aj výrobe.

Od nápadu k produktu: takto 
vzniká plastová záchytná vaňa.

Tento bezplatný zoznam DENIOS vám okrem iného ukáže:
 W 9 dôležitých pravidiel pri umiestnení záchytných vaní,  
aby ste predišli prípadným škodám.

 W Ktoré legislatívne predpisy treba dodržať.
 W Na čo klásť dôraz pri údržbe záchytných vaní.
 W Ako riešiť poškodenie a kedy vymeniť záchytnú vaňu.

https://www.denios.sk/zachytne-vane
https://www.denios.sk/udrzba-zachytne-vane
https://www.denios.sk/engineering
https://www.denios.sk/spillguard


Vaše výhody:
Záchytné vane z PE

BEST

Používate u vás vo firme nebezpečné látky a 
predovšetkým by ste ich chceli skladovať v súlade 
so zákonom a ekonomicky čo nejefektívnejšie?

Potrebujete viac informácií? Viac komfortu, prak-
tickosti a servis? Potom určite chcete kompletný 
balík služieb.

Chcete si byť istí, že ste našli riešenie, ktoré 
bude presne zodpovedať Vašej individuálnej 
požiadavke?

Prehľad radu našich výrobkov jedným klikom

DENIOS 
záruka

10 
rokov

DENIOS 
záruka

2
roky

DENIOS 
záruka

5
rokov

Bezšvová konštrukcia, absolútne nepriepustná voči 
akejkoľvek tekutine, moderný dizajn

Integrované nájazdové otvory pre ľahké naloženie a 
premiestnenie

Vaňa a mrežový rošt z chemicky vysoko odolného 
polyetylénu (PE)

V konštrukcii vane integrované podpery na mrežový 
rošt pre optimálnu nosnosť

Stabilný mrežový rošt s ergonomickými úchytmi pre 
ľahšiu manipuláciu a čistenie

Indikátor naplnenia pre vyššiu bezpečnosť a komfort

1

2
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4
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5
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1 z plastu pre malé nádoby

48 www.denios.sk/shopAktuálne ceny na www.denios.sk

Záchytný objem [l] 5 12 24 52

Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 200 x 400 x 120 400 x 400 x 120 400 x 800 x 120 800 x 800 x 120
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DENIOS 
záruka

2 
roky

Pozri stranu

52

DENIOS 
záruka

5 
rokov

Verzia bez nožičiek s nožičkami s kolieskami

Záchytný objem [l] 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Mrežový rošt bez pozinkovaná verzia plastová verzia bez pozinkovaná verzia plastová verzia bez pozinkovaná verzia plastová verzia
Vonkajšie rozmery 
Š x H x V (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

Pozri stranu

53

Mrežový rošt bez plastová verzia bez plastová verzia bez plastová verzia

Záchytný objem [l] 20 20 30 30 40 40
Vonkajšie rozmery 
Š x H x V [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

DENIOS 
záruka

10 
rokov

Pozri stranu
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Mrežový rošt bez plastová verzia bez plastová verzia bez plastová verzia

Záchytný objem [l] 80 80 120 120 180 180
Vonkajšie rozmery 
Š x H x V [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

DENIOS 
záruka

10 
rokov

Pozri stranu
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Prevedenie s DIBt schválením Elektricky vodivé

Záchytný objem [l] 20 26 30 40 20 26 30 40
Vonkajšie rozmery Š x H x V [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

DENIOS 
záruka

10 
rokov

Pozri stranu

55



Poradenstvo: 032 743 04 67              Aktuálne ceny na www.denios.sk

1z plastu pre 1 až 4 sudy à 200 l

49

DENIOS 
záruka

DENIOS 
záruka

5 
rokov

5 
rokov

Mrežový rošt bez pozinkovaná verzia plastová verzia bez pozinkovaná verzia plastová verzia

Prevedenie podjazdné podjazdné podjazdné s kolieskami s kolieskami s kolieskami
Skladovacia kapacita sudy à 200 
litrov 1 2 2 – 2 2

Záchytný objem [l] 220 220 220 220 220 220
Celková nosnosť [kg] 760 760 760 360 620 620
Vonkajšie rozmery Š x H x V (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

Mrežový rošt bez pozinkovaná verzia plastová verzia

Skladovacia kapacita sudy à 200 litrov 4 4 4
Záchytný objem [l] 255 255 255
Celková nosnosť [kg] 950 950 950
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 1235 x 1235 x 275 1235 x 1235 x 275 1235 x 1235 x 305

Skladovacia kapacita sudy à 200 litrov 1 1 2 2 2 2

Mrežový rošt pozinkovaná verzia plastová verzia bez pozinkovaná verzia plastová verzia plastová verzia
Záchytný objem [l] 240 240 270 270 270 270
Celková nosnosť [kg] 400 300 600 800 600 600
Vonkajšie rozmery Š x H x V (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

Skladovacia kapacita sudy à 200 litrov 4 4 4 4

Mrežový rošt bez pozinkovaná verzia plastová verzia plastová verzia
Záchytný objem [l] 405 405 405 405
Celková nosnosť [kg] 1000 1600 1000 1000
Vonkajšie rozmery Š x H x V (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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DENIOS 
záruka

2 
roky

DENIOS 
záruka

2 
roky

Pozri stranu
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Pozri stranu
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Pozri stranu
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1 z plastu pre 2 až 10 sudov à 200 l

50 www.denios.sk/shopAktuálne ceny na www.denios.sk

Skladovacia kapacita sudy à 200 litrov 2 4

Záchytný objem 220 340
Celková nosnosť [kg] 800 1600
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 918 x 1314 x 400 1314 x 1349 x 400

DENIOS 
záruka

10 
rokov

Skladovacia kapacita europalety 2 2 2 2 2 2

Mrežový rošt bez pozinkovaná verzia plastová verzia bez pozinkovaná verzia plastová verzia
Záchytný objem 520 520 520 440 440 440
Celková nosnosť [kg] 1200 1600 1200 1200 1600 1200
Vonkajšie rozmery Š x H x V (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 
záruka

5 
rokov
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Pozri stranu
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DENIOS 
záruka

5 
rokov

Počet sudov 2 2 2 2 4 4 4 4

Mrežový rošt bez pozinkovaná 
verzia plastová verzia plastová verzia bez pozinkovaná 

verzia plastová verzia plastová verzia

Záchytný objem [l] 220 220 220 220 220 220 220 220
Celková nosnosť [kg] 800 800 800 800 1600 1600 1600 1600
Vonkajšie rozmery Š x H x V (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

Pozri stranu
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DENIOS 
záruka

5 
rokov

5 
rokov

Skladovacia kapacita sudy à 200 
litrov

4 4 5 5 6 6 10 10

Skladovacia kapacita europalety 1 1 – – 2 2 3 3
Skladovacia kapacita chemické palety 1 1 – – 1 1 2 2

Mrežový rošt pozinkovaná 
verzia plastová verzia pozinkovaná 

verzia plastová verzia pozinkovaná 
verzia plastová verzia pozinkovaná 

verzia plastová verzia

Záchytný objem [l] 220 220 235 235 355 355 400 400
Nosnosť [kg/m²]: 800 800 800 800 800 800 800 800
Vonkajšie rozmery Š x H x V (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

 

Pozri stranu

64

Pozri stranu

65



Poradenstvo: 032 743 04 67              Aktuálne ceny na www.denios.sk

1z plastu pre 1 až 3 IBC à 1000 litrov

51

DENIOS 
záruka

DENIOS 
záruka

5 
rokov

5 
rokov

Prevedenie Na skladovanie Na skladovanie a stáčanie

Záchytný objem [l] 1000 1000
Celková nosnosť [kg] 2000 2000
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 1380 x 1575 x 760 1380 x 1800 x 760

Prevedenie Na skladovanie Na skladovanie a stáčanie

Skladovacia kapacita 
IBC à 1000 litrov 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3

Mrežový rošt bez pozinkovaná 
verzia plastová verzia bez pozinkovaná 

verzia plastová verzia bez pozinkovaná 
verzia plastová verzia bez pozinkovaná 

verzia plastová verzia

Záchytný objem [l] 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Celková nosnosť [kg] 2000 2000 2000 2000 2000 2000 4000 4000 4000 6000 6000 6000
Vonkajšie rozmery 
Š x H x V (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

Skladovacia kapacita IBC à 1000 litrov 1 1 2 2 3 3

Mrežový rošt pozinkovaná verzia plastová verzia pozinkovaná verzia plastová verzia pozinkovaná verzia plastová verzia
Záchytný objem [l] 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Celková nosnosť [kg] 2000 2000 4000 4000 6000 6000
Vonkajšie rozmery Š x H x V (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

DENIOS 
záruka

2 
roky

DENIOS 
záruka

10 
rokov

Skladovacia kapacita IBC à 1000 litrov 1 2 2

Odstavná plocha plastová verzia bez plastová verzia
Záchytný objem [l] 1000 1000 1000
Celková nosnosť [kg] 2000 4000 4000
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 1430 x 1430 x 965 2260 x 1430 x 720 2260 x 1430 x 730
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Vane pre malé nádoby z plastu

optimálne  pre použitie priamo na pracovisku napr. na pracovnom ponku.

Vane na malé nádoby DENIOS base-line, 
so záchytným objemom 5 až 52 litrov

 W k bezpečnému skladovaniu malých nádob
 W rozmerovo prispôsobené europalete
 W vysoká chemická odolnosť voči olejom, kyselinám, lúhom a iným agresívnym látkam

Záchytný objem [l] 5 12 24 52

Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 200 x 400 x 120 400 x 400 x 120 400 x 800 x 120 800 x 800 x 120
Obj. č. bez roštu 243-463-JA 243-469-JA 243-475-JA 243-481-JA
Obj. č. s pozinkovaným roštom 243-465-JA 243-471-JA 243-477-JA 243-483-JA
Obj. č. s plastovým roštom 243-464-JA 243-470-JA 243-476-JA 243-482-JA

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

https://www.denios.sk/products/243463
https://www.denios.sk/products/243469
https://www.denios.sk/products/243475
https://www.denios.sk/products/243481
https://www.denios.sk/products/243465
https://www.denios.sk/products/243471
https://www.denios.sk/products/243477
https://www.denios.sk/products/243483
https://www.denios.sk/products/243464
https://www.denios.sk/products/243470
https://www.denios.sk/products/243476
https://www.denios.sk/products/243482
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PRÍSLUŠENSTVO

Záchytné vane z nárazuvzdorného, bezešvového polyethylénu je možné vkladať do akéhokoľvek 
mrežového boxu alebo na drevenú paletu prispôsobenú vysokozdvižnému vozíku.

Vane na malé nádoby DENIOS classic-line, 
so záchytným objemom až 130 litrov

 W schválené pre skladovanie nebezpečných látok
 W vysoko odolná voči olejom, kyselinám, lúhom a iným aresívnym látkam
 W ľahko čistiteľná
 W v ponuke ako sada v mrežovom boxe

PRÍSLUŠENSTVO

NÁŠ TIP
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Vane pre malé nádoby z plastu

Posuvná rukoväť

Obj. č. 130-627-JA

Vane na malé nádoby DENIOS classic-line, 
až pre 2 sudy à 60 litrov
skladujte nebezpečné látky predpisovo a priamo na mieste použitia

 W vysokoce odolná voči olejom, kyselinám,  lúhom a iným agresívnym látkam 
 W stabilná konštrukcia odolná voči prerazeniu, nárazu a voči veľkým teplotným výkyvom
 W z vysoko odolného polyethylénu (PE)

Verzia bez nožičiek s nožičkami s kolieskami

Záchytný objem [l] 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Mrežový rošt bez pozinkovaná 
verzia plastová verzia bez pozinkovaná 

verzia plastová verzia bez pozinkovaná 
verzia plastová verzia

Vonkajšie rozmery Š x H x V (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
Obj. č. 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

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Mrežový box, vr. vane na 
malé nádoby DENIOS classic-lineVaňa na malé nádoby DENIOS classic-line

Veko na mrežový box

Obj. č. 106-176-J2

Obj. č. 129-049-JAObj. č. 114-758-JA

Gitterboxy a 
príslušenstvo Pozri stranu

547

https://www.denios.sk/products/130627
https://www.denios.sk/products/107262
https://www.denios.sk/products/114687
https://www.denios.sk/products/114689
https://www.denios.sk/products/130427
https://www.denios.sk/products/129043
https://www.denios.sk/products/129044
https://www.denios.sk/products/129161
https://www.denios.sk/products/129162
https://www.denios.sk/products/129163
https://www.denios.sk/products/106176
https://www.denios.sk/products/129049
https://www.denios.sk/products/114758
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Vane pre malé nádoby z plastu

Vane na malé nádoby 
DENIOS pro-line 

Indikátor naplnenia Vás upozorní na 
to, že se vo vani nachádza kvapalina

Záchytný objem [l] 20 20 30 30 40 40 80 80

Mrežový rošt bez plastová verzia bez plastová verzia bez plastová verzia bez plastová verzia
Vonkajšie rozmery Š x H x V [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
Obj. č. 248-037-JA 248-041-JA 248-038-JA 248-042-JA 248-039-JA 248-043-JA 248-040-JA 248-044-JA

Záchytný objem [l] 120 120 180 180

Mrežový rošt bez plastová verzia bez plastová verzia
Vonkajšie rozmery Š x H x V [mm] 1170 x 785 x 180 1170 x 785 x 180 1168 x 1168 x 180 1168 x 1168 x 180
Obj. č. 264-513-JA 264-514-JA 264-515-JA 264-516-JA

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

 W optimálne pre využitie v bezprostrednom  okolí pracoviska. Skladujte nebezpečné látky predpisovo a priamo na mieste použitia.
 W NOVINKA: záchytné vane v 4 veľkostiach vyrobené z elektricky vodivého materiálu
 W volitelne so stabilným, vynímateľným mrežovým roštom, sériovo s indikátorom miery naplnnenia v červenej fabe
 W vane a mrežové rošty sú recyklovateľné a stohovatelné

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

Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 995 x 395 x 90 1265 x 395 x 90 995 x 595 x 90 1265 x 595 x 90
Obj. č. 266-369-JA 266-371-JA 266-370-JA 266-372-JA

Príslušenstvo PE mrežový rošt s indikátorom miery naplnenia

Obj. č. 266-799-JA 266-802-JA 266-801-JA 266-803-JA

NOVINKA

INOVÁCIA
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Vane pre malé nádoby z plastu

Nádoby  je možné pohodlne skladovať i na dne 
záchytnej vane, stačí  len vybrať mrežové rošty 

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Prevedenie Elektricky vodivé

Záchytný objem [l] 20 26 30 40
Vonkajšie rozmery Š x H x V [mm] 995 x 395 x 90 1265 x 395 x 90 995 x 595 x 90 1265 x 595 x 90
Obj. č. 276-237-JA 276-238-JA 276-235-JA 276-236-JA

Poradenstvo: 032 743 04 67

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


Mrežový rošt bez pozinkovaná verzia plastová verzia bez pozinkovaná verzia plastová verzia

Prevedenie podjazdné podjazdné podjazdné s kolieskami s kolieskami s kolieskami
Skladovacia kapacita sudy à 200 litrov 1 2 2 – 2 2
Záchytný objem [l] 220 220 220 220 220 220
Celková nosnosť [kg] 760 760 760 360 620 620
Vonkajšie rozmery Š x H x V (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
Obj. č. 267-365-JA 267-368-JA 267-371-JA 267-375-JA 267-377-JA 267-380-JA
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www.denios.sk/shop

Záchytné vane DENIOS base-line, 
až pre 4 sudy à 200 litrov
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PRÍSLUŠENSTVO

NOVINKA

Záchytné vane z plastu pre 200 l sudy

cenovo výhodná alternatíva pre predpisové skladovanie

Súprava na zaistenie nákladu, 
skladá sa z bezpečnostného 
upínacieho pásu a držiaka 
pre 2 sudy

Stojany na sudy z polyetylénu (PE)
vhodný na 60 a 200-litrové sudy 
otočením o 180°

Obj. č. 114-904-JA

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Obj. č. 229-527-JA

Hák z nerezu pre 
mrežové rošty z plastu
BJ = 2 kusy

Zdvíhací hák z nerez 
pre rošty z ocele a 
nehrdzavejúcej ocele

Obj. č. 285-739-JAObj. č. 215-854-JA

BJ = 2 kusy

https://www.denios.sk/products/267365
https://www.denios.sk/products/267368
https://www.denios.sk/products/267371
https://www.denios.sk/products/267375
https://www.denios.sk/products/267377
https://www.denios.sk/products/267380
https://www.denios.sk/products/114904
https://www.denios.sk/products/229527
https://www.denios.sk/products/285739
https://www.denios.sk/products/215854
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PRÍSLUŠENSTVO
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INOVÁCIA

Mrežový rošt bez pozinkovaná verzia plastová verzia

Skladovacia kapacita sudy à 200 litrov 4 4 4
Záchytný objem [l] 255 255 255
Celková nosnosť [kg] 950 950 950
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 1235 x 1235 x 275 1235 x 1235 x 275 1235 x 1235 x 305
Obj. č. 267-382-JA 267-415-JA 267-417-JA

Záchytné vane z plastu pre 200 l sudy

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Detektor úniku nebezpečných látok SpillGuard®

Sudy s lemom
Pozri stranu

387

Pozri stranu

346

SpillGuard®
Obj. č. 271-433-JA

SpillGuard® connect
Obj. č. 276-016-JA

https://www.denios.sk/products/267382
https://www.denios.sk/products/267415
https://www.denios.sk/products/267417
https://www.denios.sk/products/271433
https://www.denios.sk/products/276016
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Skladovacia kapacita sudy à 200 litrov 1 1 2 2 2 2

Mrežový rošt pozinkovaná verzia plastová verzia bez pozinkovaná verzia plastová verzia plastová verzia
Záchytný objem [l] 240 240 270 270 270 270
Celková nosnosť [kg] 400 300 600 800 600 600
Vonkajšie rozmery Š x H x V (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
Obj. č. 162-311-JA 162-309-JA 252-581-JA 162-287-JA 162-286-JA 160-729-JA

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     
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Záchytné vane DENIOS classic-line, 
až pre 4 sudy à 200 litrov

Záchytné vane z plastu pre 200 l sudy

Sudy dodané na palete sa i s paletou 
uskladnia priamo na záchytných vaniach - 
eliminuje sa náročné prekladanie sudov.

Profilové vyhĺbenia v spodnej časti vane umožnia bezpečnú 
prepravu a uskladnenie pomocou sudových zdvižiek, 
paletových a vysokozdvižných vozíkov.

 W obzvlášť kompaktná, priestorovo úsporná konštrukcia

https://www.denios.sk/products/162311
https://www.denios.sk/products/162309
https://www.denios.sk/products/252581
https://www.denios.sk/products/162287
https://www.denios.sk/products/162286
https://www.denios.sk/products/160729
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Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     
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Skladovacia kapacita sudy à 200 litrov 4 4 4 4

Mrežový rošt bez pozinkovaná verzia plastová verzia plastová verzia
Záchytný objem [l] 405 405 405 405
Celková nosnosť [kg] 1000 1600 1000 1000
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 1300 x 1300 x 350 1300 x 1300 x 350 1300 x 1300 x 375 1300 x 1300 x 470
Obj. č. 252-584-JA 162-290-JA 162-289-JA 160-730-JA

Záchytné vane z plastu pre 200 l sudy

PRÍSLUŠENSTVO

Obj. č. 215-854-JA

Obj. č. 285-739-JA

Hák z nerezu pre mrežové rošty z plastu
BJ = 2 kusy

Zdvíhací hák z nerez 
pre rošty z ocele a 
nehrdzavejúcej ocele
BJ = 2 kusy

NOVINKA

https://www.denios.sk/products/252584
https://www.denios.sk/products/162290
https://www.denios.sk/products/162289
https://www.denios.sk/products/160730
https://www.denios.sk/products/215854
https://www.denios.sk/products/285739
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www.denios.sk/shop Aktuálne ceny na www.denios.sk     
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Profilové vyhĺbenia v spodnej časti vane umožnia bezpečnú prepravu a uskladnenie pomocou sudových zdvižiek, 
paletových a vysokozdvižných vozíkov.

Záchytné vane z plastu pre 200 l sudy

Záchytné vane DENIOS classic-line, 
až pre 4 sudy à 200 litrov

Skladovacia kapacita europalety 2 2 2

Mrežový rošt bez pozinkovaná verzia plastová verzia
Záchytný objem 520 520 520
Celková nosnosť [kg] 1200 1600 1200
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 2520 x 900 x 350 2520 x 900 x 350 2520 x 900 x 350
Obj. č. 236-310-JA 236-312-JA 236-311-JA

Detektor úniku nebezpečných 
látok SpillGuard®

Pozri stranu

346

https://www.denios.sk/products/236310
https://www.denios.sk/products/236312
https://www.denios.sk/products/236311
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Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     
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PRÍSLUŠENSTVO

Obj. č. 285-739-JA

NOVINKA

BJ = 2 kusy

Záchytné vane z plastu pre 200 l sudy

Skladovacia kapacita europalety 2 2 2

Mrežový rošt bez pozinkovaná verzia plastová verzia
Záchytný objem 440 440 440
Celková nosnosť [kg] 1200 1600 1200
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 1720 x 1300 x 350 1720 x 1300 x 350 1720 x 1300 x 350
Obj. č. 236-313-JA 236-315-JA 236-314-JA

 

Hák z nerezu pre mrežové 
rošty z plastu
BJ = 2 kusy

Obj. č. 215-854-JA

Zdvíhací hák z nerez pre 
rošty z ocele a 
nehrdzavejúcej 
ocele

https://www.denios.sk/products/285739
https://www.denios.sk/products/236313
https://www.denios.sk/products/236315
https://www.denios.sk/products/236314
https://www.denios.sk/products/215854
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bez mrežového roštu k priamemu 
umiestneniu  europaliet

s pozinkovaným mrežovým roštom

Mrežový rošt bez pozinkovaná verzia plastová verzia plastová verzia

Záchytný objem [l] 220 220 220 220
Celková nosnosť [kg] 800 800 800 800
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 1330 x 930 x 385 1330 x 930 x 385 1330 x 930 x 410 1330 x 930 x 500
Obj. č. 265-412-JA 267-495-JA 267-499-JA 267-501-JA

Záchytné vane DENIOS classic-line, 
až pre 4 sudy à 200 litrov
Nájazdové otvory umožnia bezpečnú prepravu a uskladnenie pomocou 
sudových zdvižiek, paletových a vysokozdvižných vozíkov.

 W obzvlášť kompaktná, priestorovo úsporná konštrukcia

PRÍSLUŠENSTVO

Obj. č. 285-739-JA

Zdvíhací hák z nerez pre rošty z 
ocele a nehrdzavejúcej ocele

NOVINKA

Hák z nerezu pre mrežové 
rošty z plastu
BJ = 2 kusy

Obj. č. 215-854-JA

BJ = 2 kusy

Záchytné vane z plastu pre 200 l sudy

www.denios.sk/shop Aktuálne ceny na www.denios.sk     

https://www.denios.sk/products/265412
https://www.denios.sk/products/267495
https://www.denios.sk/products/267499
https://www.denios.sk/products/267501
https://www.denios.sk/products/285739
https://www.denios.sk/products/215854


PRÍSLUŠENSTVO
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SpillGuard®

Záchytné vane z plastu pre 200 l sudy

s podjazdnou plastovou paletou 
ako skladovacou plochou

Mrežový rošt bez pozinkovaná verzia plastová verzia plastová verzia

Záchytný objem [l] 220 220 220 220
Celková nosnosť [kg] 1600 1600 1600 1600
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 1330 x 1330 x 295 1330 x 1330 x 295 1330 x 1330 x 320 1330 x 1330 x 410
Obj. č. 265-413-JA 267-553-JA 267-554-JA 267-555-JA

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Detektor úniku nebezpečných látok SpillGuard®

Obj. č. 271-433-JA

Obj. č. 276-016-JA

SpillGuard® connect - pre 
bezpečné a jednoduché 
diaľkové ovládanie cez 
Narrowband loT

https://www.denios.sk/products/265413
https://www.denios.sk/products/267553
https://www.denios.sk/products/267554
https://www.denios.sk/products/267555
https://www.denios.sk/products/271433
https://www.denios.sk/products/276016


64

1

www.denios.sk/shop

Sk
la

do
va

ni
e 

ne
be

zp
eč

ný
ch

 lá
to

k

Skladovacia kapacita sudy à 200 
litrov

4 4 5 5 6 6 10 10

Skladovacia kapacita europalety 1 1 – – 2 2 3 3
Skladovacia kapacita chemické palety 1 1 – – 1 1 2 2

Mrežový rošt pozinkovaná 
verzia plastová verzia pozinkovaná 

verzia plastová verzia pozinkovaná 
verzia plastová verzia pozinkovaná 

verzia plastová verzia

Záchytný objem [l] 220 220 235 235 355 355 400 400
Nosnosť [kg/m²]: 800 800 800 800 800 800 800 800
Vonkajšie rozmery Š x H x V (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
Obj. č. 267-985-JA 267-986-JA 267-989-JA 267-991-JA 267-987-JA 267-988-JA 267-992-JA 267-993-JA

Záchytné vane z plastu pre 200 l sudy

Záchytné vane DENIOS classic-line, 
až pre 10 sudov à 200 litrov
nízká konstrukčná výška zjednoduší internú prepravu nielen jednotlivých 
sudov, ale tiež  plne naložených europaliet a chemických paliet.

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

https://www.denios.sk/products/267985
https://www.denios.sk/products/267986
https://www.denios.sk/products/267989
https://www.denios.sk/products/267991
https://www.denios.sk/products/267987
https://www.denios.sk/products/267988
https://www.denios.sk/products/267992
https://www.denios.sk/products/267993
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inovatívny indikátor naplnenia pre vyššiu bezpečnosť a komfort pri predpisovom 
skladovaní nebezpečných látok

Záchytné vane z plastu pre 200 l sudy

Záchytné vane DENIOS pro-line, 
až pre 4 sudy à 200 litrov

 W vr. stabilného mrežového roštu s ergonomickými úchytmi pre jednoduchšiu manipuláciu a čistenie
 W v korpuse vane sú integrované podpery na mrežový rošt pre optimálnu nosnosť

ergonomické úchyty pre ľahšiu 
manipuláciu a čistenie

indikátor naplnenia pre 
vyššiu bezpečnosť a komfort

Skladovacia kapacita sudy à 200 litrov 2 4

Záchytný objem 220 340
Celková nosnosť [kg] 800 1600
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 918 x 1314 x 400 1314 x 1349 x 400
Obj. č. 265-674-JA 265-675-JA

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     

INOVÁCIA

https://www.denios.sk/products/265674
https://www.denios.sk/products/265675


1 Stáčacie stanice so záchytnou vaňou z plastu

66 www.denios.sk/shopAktuálne ceny na www.denios.sk
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PRÍSLUŠENSTVO

NOVINKA
 W na predpisové skladovanie vodu ohrozujúcich látok
 W stabilný, zinkovaný regál so záchytnou vaňou z polyetylénu (PE, vysoko odolný voči mnohým agresívnym chemikáliám, napr. kyselinám a lúhom)
 W bezpečné stáčanie nad presahujúcou záchytnou vaňou
 W s otvormi pre vidlice vysokozdvižných vozíkov pre jednoduchú manipuláciu
 W dodáva sa v demonte, vlastná montáž

Regály ako stáčanie stanice pre sudy s objemom 60 a 200 litrov

12

Držiak na kanvice z ocele, 
rozmery Š x H x V (mm): 
280 x 270 x 300

Obj. č. 114-543-JA Obj. č. 114-902-JA

Držiak kanvíc z PE, 
rozmery Š x H x V (mm): 
270 x 270 x 300

Obj. č. 117-105-JA

Plastový sudový kohút 
s 2" závitom

Obj. č. 117-132-JA

Mosadzný čapovací 
kohút 3/4"

Obj. č. 114-542-JA

Valčeková podpera 
pre skladovanie sudov 
naležato a ich otáčanie

Zostavte si svoj regál nebezpečných 
látok / čerpaciu stanicu do modulárneho 
systému individuálne podľa Vašich 
požiadaviek v prevádzke.

Pozri stranu
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https://www.denios.sk/products/114543
https://www.denios.sk/products/114902
https://www.denios.sk/products/117105
https://www.denios.sk/products/117132
https://www.denios.sk/products/114542
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Stáčacie stanice so záchytnou vaňou z plastu

67

Skladovacia kapacita 60 litrové sudy 60 litrové sudy sudy à 200 litrov sudy à 200 litrov sudy à 200 litrov

Počet 2 6 1 2 4
Vonkajšie rozmery Š x H x V (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
Rozmery políc Š x H [mm] 890 x 646 1270 x 646 890 x 646 1270 x 646 1270 x 646
Záchytný objem [l] 220 255 220 255 255
Počet skladovacích úrovní 1 2 1 1 2
Celková nosnosť [kg] 435 1400 435 700 1400
Obj. č. 291-779-JA 291-788-JA 291-777-JA 291-783-JA 291-786-JA
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5

5

Regály ako stáčanie stanice - priestorovo úsporné a bezpečné umiestnenie 
sudov, možno z nich zároveň aj stáčať.

Stáčacie stanice so 
záchytnou vaňou 
z ocele Pozri stranu
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https://www.denios.sk/products/291779
https://www.denios.sk/products/291788
https://www.denios.sk/products/291777
https://www.denios.sk/products/291783
https://www.denios.sk/products/291786


Záchytné vane z plastu na skladovanie IBC
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1

Prevedenie Na skladovanie Na skladovanie a stáčanie

Záchytný objem [l] 1000 1000
Celková nosnosť [kg] 2000 2000
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 1380 x 1575 x 760 1380 x 1800 x 760
Obj. č. 267-502-JA 267-503-JA
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 W záchytné vane DENIOS base-line, pre 1 IBC à 1000 litrov

IBC

 

Záchytné vane DENIOS base-line, 
pre 1 IBC à 1000 litrov

zvýšená hrana ako ochrana proti zošmyknutiu

nájazdové otvory  pre paletové alebo 
vysokozdvižné vozíky

stabilná konštrukcia s hrúbkou steny až 8 mm

integrovaný stáčecí priestor s praktickou 
odstavnou plochou pre malé nádoby

Stabilný skladovací stojan možno na 
želanie dodať jednotlivo.

1

2

3

4

1

2

3
4

Obj. č. 136-140-JA

Pozri stranu
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https://www.denios.sk/products/267502
https://www.denios.sk/products/267503
https://www.denios.sk/products/136140
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Záchytné vane z plastu na skladovanie IBC

PRÍSLUŠENSTVO  

69

1

Skladovacia kapacita IBC à 1000 litrov 1 2 2

Odstavná plocha plastová verzia bez plastová verzia
Záchytný objem [l] 1000 1000 1000
Celková nosnosť [kg] 2000 4000 4000
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 1430 x 1430 x 965 2260 x 1430 x 720 2260 x 1430 x 730
Obj. č. 148-303-JA 149-460-JA 149-461-JA
Príslušenstvo výškovo nastaviteľná záchytná nádoba
Obj. č. 236-741-JA 267-911-JA 267-911-JA
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  W stabilná skladovacia plocha k bezpečnému umiestneniu IBC nádrží

Záchytné vane DENIOS classic-line, 
až pre 2 IBC nádrže á 1000 litrov

 W ako doplnok pre bezpečné a čisté plnenie
 W s praktickou odkladacou plochou napr. 
pre veko, lievik, handry

IBC predsádková nádoba, 2 nožičky

Detektor úniku nebezpečných 
látok SpillGuard®

Pozri stranu
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https://www.denios.sk/products/148303
https://www.denios.sk/products/149460
https://www.denios.sk/products/149461
https://www.denios.sk/products/236741
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https://www.denios.sk/products/267911
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Záchytné vane z plastu na skladovanie IBC

Predĺžený vypúšťací 
nástavec pre IBC

Predsádková nádrž pre IBC stanice

DN 150

DN 225

IBC otvárač viek
Výškovo nastaviteľná predsádková nádrž pre bezpečné a čisté stáčanie 
pri IBC staniciach s praktickými možnosťami odkladania, napr. pre veko, 
lievik, rukavice a handričku

 W z pozinkovanej ocele
 W k dispozícii v 2 veľkostiach

 W dĺžka (mm): 250

Záchytné vane DENIOS classic-line, 
až pre 3 IBC nádrže à 1000 litrov

Ochranný stáčací priestor, prípadné 
úniky  tak budú bezpečne zachytené

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Tento test je vykonaný Nemeckým inštitútom stavebnej techniky (DIBt) v Berlíne. 
DENIOS záchytné vane úspešne prešli záťažovým testom.

skvelý pomer cena / výkon

 W aj vo vyhotovení so stáčacím priestorom

Obj. č. 117-254-JA

Obj. č. 185-786-JA

Obj. č. 185-787-JA

https://www.denios.sk/products/236741
https://www.denios.sk/products/117254
https://www.denios.sk/products/185786
https://www.denios.sk/products/185787
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Prevedenie Na skladovanie Na skladovanie a stáčanie

Skladovacia 
kapacita IBC à 
1000 litrov

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

Mrežový rošt bez pozinkovaná 
verzia plastová verzia bez pozinkovaná 

verzia plastová verzia bez pozinkovaná 
verzia plastová verzia bez pozinkovaná 

verzia plastová verzia

Záchytný 
objem [l] 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Celková  
nosnosť [kg] 2000 2000 2000 2000 2000 2000 4000 4000 4000 6000 6000 6000

Vonkajšie 
rozmery 
Š x H x V (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

Obj. č. 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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Záchytné vane z plastu na skladovanie IBC

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Detektor úniku 
nebezpečných látok 
SpillGuard®

Pozri stranu
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https://www.denios.sk/products/267588
https://www.denios.sk/products/267589
https://www.denios.sk/products/267590
https://www.denios.sk/products/267604
https://www.denios.sk/products/267605
https://www.denios.sk/products/267606
https://www.denios.sk/products/267609
https://www.denios.sk/products/267611
https://www.denios.sk/products/267613
https://www.denios.sk/products/267614
https://www.denios.sk/products/267615
https://www.denios.sk/products/267616
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Záchytné vane z plastu na skladovanie IBC

Predĺžený vypúšťací nástavec pre IBC

IBC otvárač viek
 W očkový  kľúč na pohodlné otváranie viek IBC
 W z pozinkovanej ocele
 W k dispozícii v 2 veľkostiach

Predný segment 3-dielneho mrežového roštu je 
možné ľahko a rýchlo vytiahnuť, vďaka tomu vznikne 
priestor pre bezpečné stáčanie.

Skladovacia kapacita IBC à 1000 litrov 1 1

Mrežový rošt pozinkovaná verzia plastová verzia
Záchytný objem [l] 1000 1000
Celková nosnosť [kg] 2000 2000
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 1370 x 1980 x 690 1370 x 1980 x 720
Obj. č. 267-655-JA 267-657-JA

Záchytné vane DENIOS pro-line 
pre až 2 IBC nádrže.
viac pozornosti pri manipulácii a preprave vďaka reflexným pásom.

ku skladovaniu a stáčaniu 1 IBC nádrže 
s integrovaným stáčacím priestorom

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

DN 150 DN 225

Obj. č. 117-254-JA

Obj. č. 185-786-JA Obj. č. 185-787-JA

 W dĺžka (mm): 250

https://www.denios.sk/products/267655
https://www.denios.sk/products/267657
https://www.denios.sk/products/117254
https://www.denios.sk/products/185786
https://www.denios.sk/products/185787
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INOVÁCIA

Skladovacia kapacita IBC à 1000 litrov 2 2 3 3

Mrežový rošt pozinkovaná verzia plastová verzia pozinkovaná verzia plastová verzia
Záchytný objem [l] 1000 1000 1000 1000
Celková nosnosť [kg] 4000 4000 6000 6000
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 2530 x 1320 x 580 2530 x 1320 x 610 3737 x 1402 x 486 3737 x 1402 x 517
Obj. č. 267-658-JA 267-659-JA 267-182-JA 267-181-JA
Príslušenstvo výškovo nastaviteľná záchytná nádoba Predsádková nádoba k stáčaniu výškovo nastaviteľná záchytná nádoba
Obj. č. 267-911-JA 267-911-JA 236-743-JA 267-911-JA

Obj. č. 276-016-JAObj. č. 271-433-JA

Záchytné vane z plastu na skladovanie IBC

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     

SpillGuard® SpillGuard® connect

Ku skladovaniu 3 IBC nádrží, rozšíritelné o 
predsádkovú nádobu k stáčaniu (viď. tabuľka)

ku skladovaniu a  stáčaniu 2 IBC nádrží 
s integrovaným stáčacím priestorom

Detektor úniku nebezpečných látok SpillGuard®

Pozri stranu
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https://www.denios.sk/products/267658
https://www.denios.sk/products/267659
https://www.denios.sk/products/267182
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PRÍSLUŠENSTVO

NOVINKA

Obj. č. 285-739-JA

Zdvíhací hák z nerez 
pre rošty z ocele a 
nehrdzavejúcej ocele
BJ = 2 kusy

Podlahové plošiny z plastu na ochranu väčších plôch

Podlahové plošiny DENIOS classic-line s obzvlášť 
nízkou konštrukčnou výškou 150 mm

Typ 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

Záchytný objem [l] 60 125 220 170 355 235 235 400 315
Vonkajšie rozmery 
Š x H x V (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

Nosnosť [kg/m²]: 800 800 800 800 800 800 800 800 800
pri zaťažení kolesom [kg] 150 150 150 150 150 150 150 150 150
Obj. č. Mrežový rošt: 
pozinkovaná verzia 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

Obj. č. Mrežový rošt: 
plastová verzia 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

jednoducho skombinovateľné pre ochranu väčších plôch. 
Schválené pre predpisové skladovanie a bezpečnosť pri stáčaní a prelievaní.

 W ľahká inštalácia (ako príslušenstvo sa dodáva nájazdová PE rampa)

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Obj. č. 114-917-JAObj. č. 114-916-JA

Upevnenie okraja na fixovanie 
podlahových plošín k podlahe

Krížová spojka k prekrytiu 
medzery  rohov k sebe 
prirazených podlahových plošín

Na skladovanie horľavých kvapalín sú k dispozícii 
podlahové plošiny z ocele Pozri stranu
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https://www.denios.sk/products/285739
https://www.denios.sk/products/216671
https://www.denios.sk/products/164338
https://www.denios.sk/products/114885
https://www.denios.sk/products/216673
https://www.denios.sk/products/164340
https://www.denios.sk/products/236800
https://www.denios.sk/products/216675
https://www.denios.sk/products/114889
https://www.denios.sk/products/236803
https://www.denios.sk/products/216672
https://www.denios.sk/products/164345
https://www.denios.sk/products/114887
https://www.denios.sk/products/216674
https://www.denios.sk/products/164346
https://www.denios.sk/products/236802
https://www.denios.sk/products/216676
https://www.denios.sk/products/114891
https://www.denios.sk/products/236804
https://www.denios.sk/products/114917
https://www.denios.sk/products/114916


Typ ARK 8 ARK 11 ARK 15 AEK – nájazdový roh

Vonkajšie rozmery Š x H [mm] 790 x 1000 1090 x 1000 1490 x 1000 1000 x 1000
Obj. č. 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
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Vonkajšie rozmery Š x H [mm] 1410 x 83 2910 x 83 700 x 83 2090 x 83

Obj. č. 114-914-JA 114-915-JA 164-354-JA 164-356-JA

Nájazdové rampy pasujúce ku každemu rozmeru podlahovej 
plošiny umožňujú nájazd na plošinu zo všetkých stán.

Rôzne rozmery podlahových plošín umožňujú napr. obstavať 
piliere a stĺpy v priestore.
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PRÍSLUŠENSTVO

Spojovací prvok, ako kryt medzier medzi 
viacerými podlahovými plošinami

Podlahové plošiny z plastu na ochranu väčších plôch

Nájazdová rampa pre podlahové plošiny 
classic line z PE.
nájazdové rampy umožňujú nájazd na podlahové plošiny zo všetkých strán. 
Vďaka tomu je použitie podlahových plošín v každodennej prevádzke ešte efektívnejšie.

Dištančná spojka, na bezpečné 
spojenie viacerých podlahových 
plošín

Nájazdová rampa z polyetylénu 
(PE), Š x H 900 x 940 mm

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Teraz si vyberte zo 4 nájazdových ramp a 9 rôznych základných rozmerov!

Obj. č. 114-919-JAObj. č. 114-918-JA

Regály na 
nebezpečné látky Pozri stranu
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https://www.denios.sk/products/216677
https://www.denios.sk/products/216678
https://www.denios.sk/products/216679
https://www.denios.sk/products/216680
https://www.denios.sk/products/114914
https://www.denios.sk/products/114915
https://www.denios.sk/products/164354
https://www.denios.sk/products/164356
https://www.denios.sk/products/114919
https://www.denios.sk/products/114918


www.denios.sk/know-how

DENIOS know-how
všetko, čo potrebujete vedieť o regáloch na nebezpečné látky

Regály pre nebezpečné látky sú určené na predpisové skladovanie látok všetkých tried ohrozenia vody alebo horľavín Sú vybavené záchytnou vaňou z ocele alebo 
plastu a umožňujú priestorovo nenáročné skladovanie nebezpečných látok v malých nádobách, sudoch alebo IBC. Je ich možné rozširovať pomocou základných a 
prídavných polí a možno ich individuálne prispôsobiť existujúcemu úložnému priestoru na mieste použitia. Ponúkame Vám široký sortiment regálov pre bezpečné 
a ekonomické skladovanie nebezpečných látok vo vašom podniku.

REGÁLY NA NEBEZPEČNÉ LÁTKY PRE MALÉ NÁDOBY

SPILLGUARD CONNECT®

www.denios.sk/spillguard

Využite výhody digitalizácie pre kontrolu úniku nebezpečných látok 4.0: 
S novým, inovatívnym detektorom únikov SpillGuard® connect môžete 
centrálne monitorovať svoje záchytné vane prostredníctvom webovej 
aplikácie a byť upozornení v aktuálnom čase v prípade úniku.

Bezpečné prepojenie, inovatívnosť, 
digitálna kontrola rizika úniku

Zoznam odolnosti voči médiám

PRAKTICKÝ SPRIEVODCA

www.denios.sk/zoznam-odolnosti

Musí byť preukázateľná odolnosť voči korózii čo sa týka materiálu, 
z ktorého je záchytná vaňa vyrobená ako aj kompatibilita so 
skladovanými látkami. Pre mnohé chemické látky je vhodné použiť 
záchytné vane z ocele (1.0038). Najmä v prípade agresívnych látok 
(kyseliny/lúhy) je často potrebné použiť záchytné vane z plastu 
(polyetylén). Vysoko kvalitnú ochranu obzvlášť pre mnohé agresívne 
kvapaliny ponúka nerez. Ak nie sú v zozname odolnosti žiadne 
informácie, môže materiál záchytnej vane zodpovedať materiálu 
prepravnej nádoby.

Praktický sprievodca

Produkty

FAQ

Rozhovory

Skontrolujte si

Video

Whitepaper 

a veľa iného !

Prehlásenie o 
zhode (ÜHP)

vodu ohrozujúce látky horľavé kvapaliny agresívne chemikálie

typ GRW

 W   s lakovanými 
záchytnými vaňami 
z ocele v každej 
skladovacej úrovni

Typ GRG; GRB

 W s jednou záchytnou 
vaňou z ocele ako 
najnižšou úrovňou 
a policami s 
mrežovým roštom

Typ GKG, GKW, GRE

 W so záchytnými 
vaňami z plastu 
alebo z nerezu 
a policami vr. 
mrežového roštu

Regál na nebezpečné látky typ GRB 1360 Regál na nebezpečné látky typ GKG 1060-VRegál na nebezpečné látky typ GRW 1040

https://www.denios.sk/know-how
https://www.denios.sk/spillguard
https://www.denios.sk/zoznam-odolnosti


Typ GRW 1040 GRW 1060 GRW 1340 GRW 1360

Vybavenie skladovacej úrovne 4 x záchytná vaňa lakovaná 4 x záchytná vaňa lakovaná 4 x záchytná vaňa lakovaná 4 x záchytná vaňa lakovaná
Rozmery políc Š x H [mm] 1000 x 400 1000 x 600 1300 x 400 1300 x 600
Nosnosť police [kg] 200 200 200 200
Záchytný objem [l] 4 x 20 4 x 30 4 x 25 4 x 40
ZÁKLADNÉ POLE

Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 1060 x 437 x 2000 1060 x 637 x 2000 1360 x 437 x 2000 1360 x 637 x 2000
Obj. č. 199-566-JA 199-564-JA 199-570-JA 199-574-JA
PRÍDAVNÉ POLE

Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 1012 x 437 x 2000 1012 x 637 x 2000 1312 x 437 x 2000 1312 x 637 x 2000
Obj. č. 199-567-JA 199-565-JA 199-571-JA 199-575-JA
Príslušenstvo prídavná skladovacia úroveň prídavná skladovacia úroveň prídavná skladovacia úroveň prídavná skladovacia úroveň
Obj. č. 199-599-JA 199-597-JA 199-603-JA 199-605-JA
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Regál na nebezpečné látky 
typ GRW 1360
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Regály na nebezpečné látky

Typ GRW so 4 oceľovými vaňami

Obj. č. 199-574-JA

 W pozinkovaný policový rám
 W pevné prevedenie vďaka výstužným nosníkom
 W skladovacie úrovne sú výškovo nastaviteľné v rastri 25 mm
 W s možnosťou rozšírenia podľa individuálnych požiadaviek
 W dodávajú sa rozmontované s návodom pre ľahkú montáž 

 W 4 lakované zachytné vane z ocele ako skladovacie plochy
 W povolené na skladovanie látok nebezpečných pre vodu všetkých tried a horľavých kvapalín
 W triedené skladovanie vďaka umiestneniu zachytávacej vane na každej skladovacej ploche

 W Všetky regály sú pozinkované pre zaistenie optimálnej ochrany proti korózii

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Regál na nebezpečné látky typu GRW 1060, 
zložený zo základného a prídavného poľa

Detail: Záchytná vaňa na 
dodatočnej skladovej úrovni

https://www.denios.sk/products/199566
https://www.denios.sk/products/199564
https://www.denios.sk/products/199570
https://www.denios.sk/products/199574
https://www.denios.sk/products/199567
https://www.denios.sk/products/199565
https://www.denios.sk/products/199571
https://www.denios.sk/products/199575
https://www.denios.sk/products/199599
https://www.denios.sk/products/199597
https://www.denios.sk/products/199603
https://www.denios.sk/products/199605
https://www.denios.sk/products/199574
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Typ GRG 1040 GRG 1060 GRG 1340 GRG 1360

Vybavenie skladovacej úrovne 3 x mrežový rošt zinkovaný 3 x mrežový rošt zinkovaný 3 x mrežový rošt zinkovaný 3 x mrežový rošt zinkovaný
Vybavenie najnižšia skladovacia úroveň 1 x záchytná vaňa, lakovaná 1 x záchytná vaňa, lakovaná 1 x záchytná vaňa, lakovaná 1 x záchytná vaňa, lakovaná
Rozmery políc Š x H [mm] 1000 x 400 1000 x 600 1300 x 400 1300 x 600
Nosnosť police [kg] 200 200 200 200
Záchytný objem [l] 20 30 25 40
ZÁKLADNÉ POLE

Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 1060 x 437 x 2000 1060 x 637 x 2000 1360 x 437 x 2000 1360 x 637 x 2000
Obj. č. 199-562-JA 199-560-JA 199-568-JA 199-572-JA
PRÍDAVNÉ POLE

Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 1012 x 437 x 2000 1012 x 637 x 2000 1312 x 437 x 2000 1312 x 637 x 2000
Obj. č. 199-563-JA 199-561-JA 199-569-JA 199-573-JA
Príslušenstvo prídavná skladovacia úroveň prídavná skladovacia úroveň prídavná skladovacia úroveň prídavná skladovacia úroveň
Obj. č. 199-598-JA 199-596-JA 199-602-JA 199-604-JA
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Regály na nebezpečné látky

Typ GRG s 1 oceľovou vaňou a 3 policami z mrežového roštu

 W pozinkovaný policový rám
 W pevné prevedenie vďaka výstužným priečkam
 W skladovacie úrovne sú výškovo nastaviteľné v rastri 25 mm
 W s možnosťou rozšírenia podľa individuálnych požiadaviek
 W dodávajú sa rozmontované s návodom pre ľahkú montáž vlastnými silami

 W 1 lakovaná zachytná vaňa z ocele a 3 pozinkované rošty ako skladovacie úrovne
 W povolené na skladovanie horľavých kvapalín (H224-226) a vodu ohrozujúcich látok všetkých tried

Regál na nebezpečné 
látky typ GRG 1060

Regál na nebezpečné látky typu GRG 1360, 
zložený zo základného poľa a prídavného poľa

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Obj. č. 199-560-JA

Detailné zobrazenie: mrežový rošt 
ako skladovacia úroveň

Všetky regály sú pozinkované pre zaistenie optimálnej ochrany 
proti korózii

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

Vybavenie skladovacej úrovne 4 x mrežový rošt zinkovaný 4 x mrežový rošt zinkovaný 4 x mrežový rošt zinkovaný 4 x mrežový rošt zinkovaný
Vybavenie najnižšia skladovacia úroveň 1 x záchytná vaňa, pozinkovaná 1 x záchytná vaňa, pozinkovaná 1 x záchytná vaňa, pozinkovaná 1 x záchytná vaňa, pozinkovaná
Rozmery políc Š x H [mm] 1000 x 400 1000 x 600 1300 x 400 1300 x 600
Nosnosť police [kg] 200 200 200 200
Záchytný objem [l] 32 45 41 57
ZÁKLADNÉ POLE

Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 1156 x 526 x 2000 1156 x 726 x 2000 1456 x 526 x 2000 1456 x 726 x 2000
Obj. č. 199-714-JA 199-716-JA 199-718-JA 199-720-JA
PRÍDAVNÉ POLE

Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 1006 x 526 x 2000 1006 x 726 x 2000 1306 x 526 x 2000 1306 x 726 x 2000
Obj. č. 199-715-JA 199-717-JA 199-719-JA 199-721-JA
Príslušenstvo prídavná skladovacia úroveň prídavná skladovacia úroveň prídavná skladovacia úroveň prídavná skladovacia úroveň
Obj. č. 199-598-JA 199-596-JA 199-602-JA 199-604-JA
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Regály na nebezpečné látky

Typ GRB s oceľovou, podlahovou, záchytnou vaňou a 4 policami z mrežového roštu

 W pozinkovaný policový rám
 W pevné prevedenie vďaka výstužným priečkam
 W skladovacie úrovne sú výškovo nastaviteľné v rastri 25 mm
 W s možnosťou rozšírenia podľa individuálnych požiadaviek
 W dodávajú sa rozmontované s návodom pre ľahkú montáž vlastnými silami

Obj. č. 199-716-JA

Obj. č. 199-720-JA

 W 1 podlahová, záchytná vaňa z pozinkovanej ocele a 4 pozinkované rošty ako skladovacej úrovne
 W povolené na skladovanie horľavých kvapalín (H224-226) a vodu ohrozujúcich látok všetkých tried

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Regál na nebezpečné 
látky typ GRB 1060

Regál na nebezpečné látky typu GRB 1040, 
zložený zo základného a prídavného poľa

Regál na nebezpečné 
látky typ GRB 1360

Všetky regály sú pozinkované pre zaistenie optimálnej ochrany proti 
korózii

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

Vybavenie skladovacej úrovne 3 x mrežový rošt 
zinkovaný

3 x mrežový rošt 
zinkovaný

3 x mrežový rošt 
zinkovaný

3 x mrežový rošt 
zinkovaný 3 x mrežový rošt plastový 3 x mrežový rošt plastový

Vybavenie najnižšia skladovacia 
úroveň

1 x záchytná vaňa, 
plastová

1 x záchytná vaňa, 
plastová

1 x záchytná vaňa, 
plastová

1 x záchytná vaňa, 
plastová

1 x záchytná vaňa, 
plastová

1 x záchytná vaňa, 
plastová

Rozmery políc Š x H [mm] 1000 x 400 1300 x 400 1000 x 600 1300 x 600 1000 x 600 1300 x 600
Nosnosť police [kg] 200 200 200 200 200 200
Záchytný objem [l] 20 26 30 40 30 40
ZÁKLADNÉ POLE

Vonkajšie rozmery 
Š x H x V (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

Obj. č. 273-902-JA 273-904-JA 273-917-JA 273-919-JA 273-921-JA 273-923-JA
PRÍDAVNÉ POLE

Vonkajšie rozmery 
Š x H x V (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

Obj. č. 273-903-JA 273-905-JA 273-918-JA 273-920-JA 273-922-JA 273-924-JA

Príslušenstvo
prídavná skladovacia 

úroveň
prídavná skladovacia 

úroveň
prídavná skladovacia 

úroveň
prídavná skladovacia 

úroveň
prídavná skladovacia 

úroveň
prídavná skladovacia 

úroveň
Obj. č. 199-598-JA 199-602-JA 199-596-JA 199-604-JA 199-600-JA 199-606-JA
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Regály na nebezpečné látky

Typ GKG pro, 1 plastová vaňa 3 mrežové police

 W pozinkovaný policový rám
 W pevné prevedenie vďaka výstužným nosníkom
 W skladovacie úrovne sú výškovo nastaviteľné v rastri 25 mm
 W s možnosťou rozšírenia podľa individuálnych požiadaviek
 W dodávaju sa rozmontované s návodom pre ľahkú montáž vlastnými silami

 W 1 zachytná vaňa z polyetylénu (PE) a 3 rošty voliteľne z PE alebo pozinkovanej ocele ako skladovacie úrovne
 W na skladovanie agresívnych chemikálií ako napr. kyseliny alebo lúhy a látok všetkých tried ohrozenia vôd

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Obj. č. 273-917-JA
Regál na nebezpečné látky typ GKG 1060-VRegál na nebezpečné látky typu GKG 1360-V, 

zložený zo základného a prídavného poľa

Všetky regály sú pozinkované pre zaistenie optimálnej ochrany proti korózii

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


PRÍSLUŠENSTVO
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Typ GKW 1040 GKW 1060 GKW 1340 GKW 1360

Vybavenie skladovacej úrovne 4 x plastová záchytná vaňa 4 x plastová záchytná vaňa 4 x plastová záchytná vaňa 4 x plastová záchytná vaňa
Rozmery políc Š x H [mm] 1000 x 400 1000 x 600 1300 x 400 1300 x 600
Nosnosť police [kg] 200 200 200 200
Záchytný objem [l] 4 x 20 4 x 30 4 x 26 4 x 40
ZÁKLADNÉ POLE

Vonkajšie rozmery 
Š x H x V (mm) 1060 x 437 x 2000 1060 x 637 x 2000 1360 x 437 x 2000 1360 x 637 x 2000

Obj. č. 273-906-JA 273-925-JA 273-908-JA 273-927-JA
PRÍDAVNÉ POLE

Vonkajšie rozmery 
Š x H x V (mm) 1012 x 437 x 2000 1012 x 637 x 2000 1312 x 437 x 2000 1312 x 637 x 2000

Obj. č. 273-907-JA 273-926-JA 273-909-JA 273-928-JA

Príslušenstvo
prídavná skladovacia 

úroveň
prídavná skladovacia 

úroveň
prídavná skladovacia 

úroveň
prídavná skladovacia 

úroveň
Obj. č. 273-910-JA 273-929-JA 273-911-JA 273-930-JA
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Regály na nebezpečné látky

Typ GKW pro, so 4 plastovými vaňami

 W pozinkovaný policový rám
 W pevné prevedenie vďaka výstužným priečkam
 W skladovacie úrovne sú výškovo nastaviteľné v rastri 25 mm
 W s možnosťou rozšírenia podľa individuálnych požiadaviek
 W dodávajú sa rozmontované s návodom pre ľahkú montáž vlastnými silami

 W 4 záchytné vane z polyetylénu (PE) ako skladovacie plochy
 W na skladovanie agresívnych chemikálií ako napr. kyseliny alebo lúhy
 W triedené skladovanie vďaka umiestneniu zachytávacej vane na každej skladovacej ploche

Obj. č. 273-927-JA

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Regálová vaňa z polyetylénu ako 
dodatočná skladovacia úroveň pre 
regál na nebezpečné látky typu GKW 

Regál na nebezpečné látky typ GKW 1360 Regál na nebezpečné látky typu GKW 1060, 
zložený zo základného a prídavného poľa

Všetky regály sú pozinkované pre zaistenie optimálnej ochrany proti korózii

Obj. č. 273-929-JA

DIBt schválené mrežové rošty 
s indikátorom naplnenia v 
ponuke ako príslušenstvo

Pozri stranu

55

https://www.denios.sk/products/273906
https://www.denios.sk/products/273925
https://www.denios.sk/products/273908
https://www.denios.sk/products/273927
https://www.denios.sk/products/273907
https://www.denios.sk/products/273926
https://www.denios.sk/products/273909
https://www.denios.sk/products/273928
https://www.denios.sk/products/273910
https://www.denios.sk/products/273929
https://www.denios.sk/products/273911
https://www.denios.sk/products/273930
https://www.denios.sk/products/273927
https://www.denios.sk/products/273929
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Obj. č. 181-453-JA

PRÍSLUŠENSTVO

Typ GRE 6030 GRE 9030 GRE 9050 GRE 1230 GRE 1250

Vybavenie skladovacej úrovne 3 x dierovaný plech, 
ušľachtilá oceľ

3 x dierovaný plech, 
ušľachtilá oceľ

3 x dierovaný plech, 
ušľachtilá oceľ

3 x dierovaný plech, 
ušľachtilá oceľ

3 x dierovaný plech, 
ušľachtilá oceľ

Vybavenie najnižšia skladovacia úroveň 1 x záchytná vaňa, ušľachtilá 
oceľ

1 x záchytná vaňa, ušľachtilá 
oceľ

1 x záchytná vaňa, ušľachtilá 
oceľ

1 x záchytná vaňa, ušľachtilá 
oceľ

1 x záchytná vaňa, ušľachtilá 
oceľ

Rozmery políc Š x H [mm] 550 x 250 850 x 250 850 x 450 1150 x 250 1150 x 450
Nosnosť police [kg] 150 150 150 100 100
Záchytný objem [l] 20 30 40 40 50
ZÁKLADNÉ POLE

Vonkajšie rozmery Š x H x V (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
Obj. č. 181-447-JA 181-449-JA 181-451-JA 181-453-JA 181-455-JA
PRÍDAVNÉ POLE

Vonkajšie rozmery Š x H x V (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
Obj. č. 181-448-JA 181-450-JA 181-452-JA 181-454-JA 181-456-JA
Príslušenstvo prídavná skladovacia úroveň prídavná skladovacia úroveň prídavná skladovacia úroveň prídavná skladovacia úroveň prídavná skladovacia úroveň
Obj. č. 181-942-JA 181-943-JA 181-944-JA 181-945-JA 181-946-JA

Sk
la

do
va

ni
e 

ne
be

zp
eč

ný
ch

 lá
to

k
Regály na nebezpečné látky

Regál na nebezpečné látky typ GRE 1230, 
z ušľachtilej ocele

 W 1 zachytná vaňa z nehrdzavejúcej ocele a 3 police z perforovanej 
nehrdzavejúcej ocele ako skladovacie úrovne

 W na skladovanie horľavých kvapalín (H224-226), agresívnych chemikálií
 W ľahké čistenie a hygienické prevedenie
 W kvalitný výrobok z nehrdzavejúcej ocele 1.4301
 W vysoká pevnosť vďaka priskrutkovanej krížovej rozpere
 W výškovo nastaviteľné závitové nožičky na vyrovnanie nerovností podlahy
 W skladovacie úrovne sú výškovo nastaviteľné v rastri 150 mm
 W s možnosťou rozšírenia podľa individuálnych požiadaviek
 W dodávajú sa rozmontované s návodom pre ľahkú montáž 

Krížová výstuha (pri použití prídavných polí, 
umiestnite za každým tretím regálovým poľom)

Typ GRE z ušľachtilej ocele

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Detailné zobrazenie: dierovaná plocha z 
ušľachtilej ocele ako skladová úroveň

Regál na nebezpečné látky typu GRE, 
zložený zo základného poľa GRE 6030 
a prídavného poľa typu GRE 1230

Regál na nebezpečné látky typ GRE 1250, 
z ušľachtilej ocele
Obj. č. 181-455-JA

Obj. č. 181-457-JA

https://www.denios.sk/products/181453
https://www.denios.sk/products/181447
https://www.denios.sk/products/181449
https://www.denios.sk/products/181451
https://www.denios.sk/products/181453
https://www.denios.sk/products/181455
https://www.denios.sk/products/181448
https://www.denios.sk/products/181450
https://www.denios.sk/products/181452
https://www.denios.sk/products/181454
https://www.denios.sk/products/181456
https://www.denios.sk/products/181942
https://www.denios.sk/products/181943
https://www.denios.sk/products/181944
https://www.denios.sk/products/181945
https://www.denios.sk/products/181946
https://www.denios.sk/products/181455
https://www.denios.sk/products/181457
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Obj. č. 199-583-JAObj. č. 199-663-JA

typ RPF: 
police ako 
skladovacie 
úrovne

typ RPG: 
mrežové rošty ako 
skladovacie úrovne

Typ RPG 1060 RPG 2060 RPF 1060 RPF 2060

Vybavenie skladovacej úrovne 4 x mrežový rošt zinkovaný 8 x mrežový rošt zinkovaný 4 x polica, zinkovaná 8 x pozinkovaná polica
Rozmery políc Š x H [mm] 1000 x 600 1000 x 600 1000 x 600 1000 x 600
Nosnosť police [kg] 200 200 150 150
Záchytný objem [l] 205 225 205 225
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 1236 x 816 x 2100 2470 x 816 x 2100 1236 x 816 x 2100 2470 x 816 x 2100
Obj. č. Záchytná vaňa: lakovaná verzia 199-661-JA 199-662-JA 199-663-JA 199-664-JA
Obj. č. Záchytná vaňa: pozinkovaná verzia 199-583-JA 199-584-JA 199-585-JA 199-586-JA
Príslušenstvo prídavná skladovacia úroveň prídavná skladovacia úroveň prídavná skladovacia úroveň prídavná skladovacia úroveň
Obj. č. 199-596-JA 199-596-JA 199-608-JA 199-608-JA
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Regály na nebezpečné látky

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Regálová záchytná vaňa typ RPG 2060, 
s 8 skladovacími úrovňami, lakovaná 

Regálová záchytná 
vaňa typ RPF 1060, 
so 4 skladovacími 
urovňami, lakovaná 

Regálová záchytná 
vaňa typ RPG 1060, 
so 4 skladovacími 
úrovňami, zinkovaná

Všetky regály sú pozinkované pre zaistenie 
optimálnej ochrany proti korózii

Obj. č. 199-662-JA

Typ RPG/RPF pre bezpečnosť 
pri prelievaní

 W pozinkovaný policový rám
 W pevné prevedenie vďaka výstužným priečkam
 W skladovacie úrovne sú výškovo nastaviteľné v rastri 25 mm
 W svetlosť nad podlahou 100 mm pre prepravu pomocou 
vidlicového zdvíhacieho vozíka a na zamedzenie vzniku korózie

 W dodávajú sa rozmontované s návodom pre ľahkú montáž 
vlastnými silami

 W bezpečné prelievanie vďaka prečnievajúcej záchytnej vani
 W povolené na skladovanie horľavých kvapalín (H224-226) 

https://www.denios.sk/products/199583
https://www.denios.sk/products/199663
https://www.denios.sk/products/199661
https://www.denios.sk/products/199662
https://www.denios.sk/products/199663
https://www.denios.sk/products/199664
https://www.denios.sk/products/199583
https://www.denios.sk/products/199584
https://www.denios.sk/products/199585
https://www.denios.sk/products/199586
https://www.denios.sk/products/199596
https://www.denios.sk/products/199596
https://www.denios.sk/products/199608
https://www.denios.sk/products/199608
https://www.denios.sk/products/199662
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 W stabilný, zinkovaný regál
 W 3-násobne stohovateľná
 W na bezpečné skladovanie a stáčanie nebezpečných látok nad záchytnou vaňou
 W záchytná vaňa voliteľne z ocele alebo plastu, mrežový rošt v ponuke na vyžiadanie
 W skladovanie a stáčanie zo sudov umiestnených naležato s objemom 60 a 200 litrov, z kanistrov s objemom 20, 30 a 60 litrov, alebo pre kombinované 
skladovanie malých nádob

 W praktický stavebnicový systém: rôzne prevedenia políc a široká škála možných kombinácií pre optimálne prispôsobenie prevádzkovým požiadavkám
 W záchytná vaňa z ocele: na predpisové skladovanie vodu ohrozujúcich látok a horľavých kvapalín (H 224-226)
 W záchytná vaňa z plastu: na predpisové skladovanie vodu ohrozujúcich látok, vysoká odolnosť voči mnohým agresívnym chemikáliám, napr. kyselinám a lúhom
 W s otvormi pre vidlice vysokozdvižných vozíkov pre jednoduchú manipuláciu
 W dodáva sa v demonte, vlastná montáž

PRÍSLUŠENSTVO

Držiak na kanvice z 
ocele, rozmery Š x H x V 
(mm): 280 x 270 x 300

Obj. č. 114-543-JA Obj. č. 114-902-JA

Držiak kanvíc z PE, 
rozmery Š x H x V (mm): 
270 x 270 x 300

Obj. č. 117-105-JA

Plastový sudový kohút 
s 2" závitom

Obj. č. 117-132-JA

Mosadzný čapovací 
kohút 3/4"

Obj. č. 114-542-JA

Valčeková podpera 
pre skladovanie sudov 
naležato a ich otáčanie

regály pre bezpečné skladovanie a stáčanie nebezpečných látok

Zostavte si svoj regál nebezpečných látok / čerpaciu 
stanicu do modulárneho systému individuálne podľa 
Vašich požiadaviek v prevádzke.

https://www.denios.sk/products/114543
https://www.denios.sk/products/114902
https://www.denios.sk/products/117105
https://www.denios.sk/products/117132
https://www.denios.sk/products/114542
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Skladovacia kapacita Malé nádoby Kanister à 30 litrov 60 litrové sudy sudy à 200 litrov

Počet – 3 2 1
Vybavenie skladová úroveň regál Mrežový rošt Podpery na kanistre Sudová podpera Sudová podpera
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 1049 x 1130 x 837 1049 x 682 x 837 1049 x 682 x 837 1049 x 682 x 837
Rozmery políc Š x H [mm] 880 x 1115 890 x 646 890 x 646 890 x 646
Celková nosnosť [kg] 435 435 435 435
Obj. č. 291-770-JA 291-771-JA 291-769-JA 291-768-JA

Vhodné záchytné vane z plastu z ocele

Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 865 x 1245 x 350 1236 x 815 x 255
Záchytný objem [l] 220 205
Obj. č. 227-273-JA 259-302-JA
vhodné mrežové rošty do záchytných vaní

Materiál mrežového roštu Oceľ –
Obj. č. 291-763-JA –
Materiál mrežového roštu Plast –
Obj. č. 291-762-JA –

Skladovacia kapacita Malé nádoby Kanister à 30 litrov 60 litrové sudy sudy à 200 litrov

Počet – 4 3 2
Vybavenie skladová úroveň regál Mrežový rošt Podpery na kanistre Sudová podpera Sudová podpera
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 1429 x 1130 x 837 1429 x 682 x 837 1429 x 682 x 837 1429 x 682 x 837
Rozmery políc Š x H [mm] 1220 x 1115 1270 x 646 1270 x 646 1270 x 646
Celková nosnosť [kg] 700 700 700 700
Obj. č. 291-774-JA 291-775-JA 291-773-JA 291-772-JA

Vhodné záchytné vane z plastu z ocele z ocele

Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 1235 x 1235 x 275 1236 x 1210 x 190 1240 x 1210 x 330
Záchytný objem [l] 255 220 440
Obj. č. 216-659-JA 259-314-JA 259-322-JA
vhodné mrežové rošty do záchytných vaní

Materiál mrežového roštu Oceľ – –
Obj. č. 291-767-JA – –
Materiál mrežového roštu Plast – –
Obj. č. 291-766-JA – –

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

https://www.denios.sk/products/291770
https://www.denios.sk/products/291771
https://www.denios.sk/products/291769
https://www.denios.sk/products/291768
https://www.denios.sk/products/227273
https://www.denios.sk/products/259302
https://www.denios.sk/products/291763
https://www.denios.sk/products/291762
https://www.denios.sk/products/291774
https://www.denios.sk/products/291775
https://www.denios.sk/products/291773
https://www.denios.sk/products/291772
https://www.denios.sk/products/216659
https://www.denios.sk/products/259314
https://www.denios.sk/products/259322
https://www.denios.sk/products/291767
https://www.denios.sk/products/291766
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Skladovacia kapacita Malé nádoby Kanister à 30 litrov Kanister à 30 litrov 60 litrové sudy sudy à 200 litrov

Počet – 3 4 3 4
Dodatočná skladovania kapacita – Malé nádoby Malé nádoby – –

Vybavenie skladovacej úrovne 2 x mrežový rošt zinkovaný Podpery na kanistre a mrežový 
rošt

Podpery na kanistre a mrežový 
rošt Sudová podpera Sudová podpera

Vonkajšie rozmery Š x H x V (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
Rozmery políc Š x H [mm] 1220 x 1115 890 x 1115 1220 x 1115 1270 x 646 1270 x 646
Záchytný objem [l] 220 205 220 220 220
Počet skladovacích úrovní 2 2 2 1 2
Celková nosnosť [kg] 1400 870 1400 700 1400
Obj. č. 291-789-JA 291-780-JA 291-791-JA 291-787-JA 291-784-JA

 regály pre bezpečné skladovanie a stáčanie nebezpečných látok

NOVINKA

 W na predpisové skladovanie vodu ohrozujúcich látok a horľavých kvapalín (H 224-226)
 W stabilný, zinkovaný regál so záchytnou vaňou z ocele
 W bezpečné stáčanie nad presahujúcou záchytnou vaňou
 W s otvormi pre vidlice vysokozdvižných vozíkov pre jednoduchú manipuláciu
 W dodáva sa v demonte, vlastná montáž

1 2

3

4

5

1 2

3

4 5

Sk
la

do
va

ni
e 

ne
be

zp
eč

ný
ch

 lá
to

k

https://www.denios.sk/products/291789
https://www.denios.sk/products/291780
https://www.denios.sk/products/291791
https://www.denios.sk/products/291787
https://www.denios.sk/products/291784
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Skladovacia kapacita Malé nádoby Kanister à 30 litrov Kanister à 30 litrov 60 litrové sudy sudy à 200 litrov

Počet – 3 4 6 4
Dodatočná skladovania kapacita – Malé nádoby Malé nádoby – –

Vybavenie skladovacej úrovne 2 x mrežový rošt zinkovaný Podpery na kanistre a mrežový 
rošt

Podpery na kanistre a mrežový 
rošt Sudová podpera Sudová podpera

Vonkajšie rozmery Š x H x V (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
Rozmery políc Š x H [mm] 1220 x 1115 1220 x 1115 1220 x 1115 1270 x 646 1270 x 646
Záchytný objem [l] 255 220 255 255 255
Počet skladovacích úrovní 2 2 2 2 2
Celková nosnosť [kg] 1400 870 1400 1400 1400
Obj. č. 291-790-JA 291-781-JA 291-792-JA 291-788-JA 291-786-JA

NOVINKA

regály pre bezpečné skladovanie a stáčanie nebezpečných látok
 W na predpisové skladovanie vodu ohrozujúcich látok
 W stabilný, zinkovaný regál so záchytnou vaňou z polyetylénu (PE, vysoko odolný voči mnohým agresívnym chemikáliám, napr. kyselinám a lúhom)
 W bezpečné stáčanie nad presahujúcou záchytnou vaňou
 W s otvormi pre vidlice vysokozdvižných vozíkov pre jednoduchú manipuláciu
 W dodáva sa v demonte, vlastná montáž
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https://www.denios.sk/products/291790
https://www.denios.sk/products/291781
https://www.denios.sk/products/291792
https://www.denios.sk/products/291788
https://www.denios.sk/products/291786


Pre regály so šírkou police [mm] 1400 1800 2200 2700 2700 3300

Typ RWP 14.3 RWP 18.4 RWP 22.5 RWP 27.6 RWP 27.11 RWP 33.11
Vonkajšie rozmery Š x H x V (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
Záchytný objem [l] 315 400 480 600 1000 1000
Obj. č. 201-369-JA 201-370-JA 201-371-JA 201-372-JA 201-373-JA 291-049-JA

Obj. č. 201-369-JA
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Regálové vane na dodatočné vybavenie

Regálová vaňa typ RWP 27.11 z 
polyetylénu (PE)

Regálová vaňa typ RWP 14.3 z 
polyetylénu (PE)

Typ RWP, regálové vane z plastu

 W záchytná vaňa na umiestnenie do existujúcich paletových regálov
 W schválené  na skladovanie agresívnych chemikálií ako napr. kyseliny alebo zásady a vodu ohrozujúcich látok všetkých tried
 W vyrobené z polyetylénu (PE)
 W svetlosť nad podlahou 100 mm pre prepravu a uloženie do regálov prostredníctvom vidlicového zdvíhacieho vozíka

 W pre existujúce policové systémy, ktoré sa majú používať ako sklad nebezpečných látok a byť v zhode s legislatívnymi požiadavkami
 W záchytné vane pre všetky bežné šírky regálov

Obj. č. 201-373-JA

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Regálové vane z polyetylénu (PE) pre vloženie pod existujúce regálové systémy, ktoré sú dostupné v 5 rozmeroch.

PE-regálové vane sa dajú ľahko prepravovať v rámci 
podniku prostredníctvom vysokozdvižných vozíkov.

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


Pre regály so šírkou police [mm] 1400 1800 2200 2700 2700 3300

Typ PRW 33 PRW 43 PRW 53 PRW 65 classic-line 2F classic-line 3F
Vonkajšie rozmery Š x H x V (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
Záchytný objem [l] 410 460 560 700 1000 1000
Obj. č. 108-971-JA 108-972-JA 108-973-JA 108-974-JA 260-449-JA 273-997-JA
Príslušenstvo Vložná vaňa z plastu Vložná vaňa z plastu Vložná vaňa z plastu Vložná vaňa z plastu Vložná vaňa z plastu Vložná vaňa z plastu
Obj. č. 114-330-JA 114-332-JA 114-334-JA 114-336-JA 114-437-JA 274-191-JA
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Typ PRW, regálové vane z ocele

Regálová vaňa typ PRW 33 
pozinkovaná (bez držiaka kanvíc)

Regálové vane na dodatočné vybavenie

Regálová vaňa typ PRW 43, pozinkovaná

 W regálová záchytná vaňa na umiestnenie do existujúcich paletových regálov
 W schválené pre skladovanie horľavých kvapalín (H224-226) a vodu ohrozujúcich látok všetkých tried 
 W zváraná konštrukcia z ocele
 W zinkované pre optimálnu ochranu voči korózii
 W svetlosť nad podlahou 100 mm pre prepravu a uloženie do regálov prostredníctvom vidlicového zdvíhacieho vozíka
 W v ponuke vložné záchytné vane z polyethylénu (PE) odolné voči kyselinám

 W pre jestvujúce regály, ktoré sa používajú pre skladovanie nebezpečných látok a majú byť vybavené v súlade s legislatívnymi požiadavkami
 W schválené regálové vane pre všetky bežné šírky regálov

Obj. č. 108-971-JA
Obj. č. 108-972-JA Obj. č. 273-997-JA

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Vložná vaňa odolná voči kyselinám 
z polyetylénu (PE), k dispozícii ako 
príslušenstvo.

Pozinkované regálové vane pre vloženie pod existujúce regálové 
systémy, dostupné v 6 veľkostiach, na prianie s PE-vložnou vaňou 
a mrežového roštu na vaňu.

Regálová vaňa classic-line 3F

https://www.denios.sk/products/108971
https://www.denios.sk/products/108972
https://www.denios.sk/products/108973
https://www.denios.sk/products/108974
https://www.denios.sk/products/260449
https://www.denios.sk/products/273997
https://www.denios.sk/products/114330
https://www.denios.sk/products/114332
https://www.denios.sk/products/114334
https://www.denios.sk/products/114336
https://www.denios.sk/products/114437
https://www.denios.sk/products/274191
https://www.denios.sk/products/108971
https://www.denios.sk/products/108972
https://www.denios.sk/products/273997
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Pri skladovaní horľavých kvapalín (H224-226) je podľa zákona nutná 
oceľová záchytná vaňa s dostatočným záchytným objemom.
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Regálové vane na uloženie na regálové nosníky

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     



B

C

A

91

1

Regály pre vodu ohrozujúce látky musia byť vybavené záchytnými 
vaňami. Uveďte nám rozmery A až C vašich regálov my vám radi 
pomôžeme pri výbere optimálnej veľkosti vane.
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Typ* 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

Materiál Oceľ Oceľ Oceľ Oceľ Oceľ Oceľ Plast Plast Plast Plast

Mrežový rošt** pozinkovaná 
verzia

pozinkovaná 
verzia

pozinkovaná 
verzia

pozinkovaná 
verzia

pozinkovaná 
verzia

pozinkovaná 
verzia

pozinkovaná 
verzia plastová verzia pozinkovaná 

verzia plastová verzia

Vonkajšia šírka [mm] 1780 1780 2580 2580 2680 2680 1780 1780 2680 2680
Vonkajšia hĺbka [mm] 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300
Vnútorná hĺbka [mm] 650 900 650 900 650 900 900 900 900 900
vonkajšia výška [mm] 245 185 185 145 175 140 250 275 190 215
Záchytný objem [l] 220 220 220 220 220 220 225 225 225 225
Celková nosnosť [kg] 2000 2000 3000 3000 3000 3000 800 800 800 800
Obj. č. 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

*Na požiadanie sú dodávané aj s väčšími záchytnými objemami a/alebo špeciálnymi rozmermi
**Plastový rošt na uskladnenie skupinových balení na paletu

Regálové vane na uloženie na regálové nosníky

Typ SRW, regálové vane z ocele

Typ KRW, regálové vane z plastu

 W schválené na skladovanie horľavých kvapalín (H224-226) a vodu 
ohrozujúcich látok všetkých tried 

 W zváraná konštrukcia z ocele
 W ochrana proti korózii vďaka vysokokvalitnému lakovaniu v enciánovo 
modrej (RAL 5010) 

 W policové vane sa ukladajú na policové nosníky a sú takto chránené pred 
vypadnutím

 W vynímateľný žiarovo zinkovaný rošt ako odstavná plocha

 W vysoká odolnosť voči agresívnym chemikáliám, ako napr. kyseliny alebo lúhy
 W vyrobené z ekologického polyetylénu (PE)
 W policové vane sa ukladajú na policové nosníky a sú takto chránené pred 
vypadnutím.

 W vynímateľný rošt, vyhotovený voliteľne z ocele alebo plastu

 W pre existujúce regály, ktoré majú umožniť jednoduché a úsporné 
skladovanie nebezpečných látok v súlade s legislatívnymi požiadavkami

 W policová vaňa na zavesenie do paletových regálov, preto je obzvlášť 
kompaktná

 W pre existujúce policové systémy, ktoré majú byť jednoducho a úsporne 
prerobené na sklad nebezpečných látok v súlade s legislatívnymi 
požiadavkami

 W policová vaňa na zavesenie do paletových regálov, preto je obzvlášť 
kompaktná

Regálová vaňa KRW z PE

Regálová vaňa typu SRW z ocele

A = šírka vonkajšia, 
B = hĺbka vnútorná, 
C = hĺbka vonkajšia

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     

https://www.denios.sk/products/115105
https://www.denios.sk/products/115106
https://www.denios.sk/products/115107
https://www.denios.sk/products/115109
https://www.denios.sk/products/115110
https://www.denios.sk/products/115111
https://www.denios.sk/products/179585
https://www.denios.sk/products/179586
https://www.denios.sk/products/179587
https://www.denios.sk/products/179588
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Typ PR 18.25 PR 18:37 PR 27.25 PR 27.37 PR 33.25 PR 33.37

Skladovacia kapacita europalety 4 6 6 9 6 9
Skladovacia kapacita chemické palety 2 3 4 6 6 9
Rozmery políc Š x H [mm] 1825 x 1100 1825 x 1100 2700 x 1100 2700 x 1100 3300 x 1100 3300 x 1100
Nosnosť police [kg] 2200 2200 3540 3540 3780 3430
Záchytný objem [l] 460 460 660 660 1000 1000
Počet skladovacích úrovní 2 3 2 3 2 3
ZÁKLADNÉ POLE

Vonkajšie rozmery Š x H x V (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
Obj. č. 266-311-JA 266-313-JA 199-629-JA 199-631-JA 199-723-JA 199-725-JA
PRÍDAVNÉ POLE

Vonkajšie rozmery Š x H x V (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
Obj. č. 266-312-JA 266-314-JA 199-630-JA 199-632-JA 199-724-JA 199-726-JA

Príslušenstvo
Prídavný zinkovaný, 

mrežový rošt
Prídavný zinkovaný, 

mrežový rošt
Prídavný zinkovaný, 

mrežový rošt
Prídavný zinkovaný, 

mrežový rošt
Prídavný zinkovaný, 

mrežový rošt
Prídavný zinkovaný, 

mrežový rošt
Obj. č. 200-237-JA 200-237-JA 120-232-JA 120-232-JA 145-616-JA 145-616-JA
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Paletové regály so záchytnými vaňami

Paletové regály typ PR so záchytnou vaňou z ocele

 W policový rám pozinkovaný, nosníky 
popráškovo lakované, červeno oranžová 
farba (RAL 2001)

 W nosníky sú výškovo nastaviteľné s krokom 
50 mm

 W zaistenie proti pretlačeniu v každej 
odkladacej úrovni

 W pozinkovaná záchytná vaňa z ocele
 W svetlosť nad podlahou 100 mm na 
zamedzenie vzniku korózie

 W s možnosťou rozšírenia podľa individuálnych 
požiadaviek

 W dodávajú sa demontované s návodom na 
montáž

Paletový regál typ PR 33.25, základné 
pole (bez ochranných rohov), 
Obj. č. 199-723-JA

 W povolené na skladovanie horľavých kvapalín (H224-226) a látok nebezpečných pre vodu všetkých tried

Mrežové rošty (v ponuke ako príslušensto) umožnia 
umiestniť do regála jednotlivé nádoby alebo sudy 
naležato (v kombinácii so sudovými podperami)

Paletový regál typu PR 27.37, zložený zo 
základného a prídavného poľa.

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

https://www.denios.sk/products/266311
https://www.denios.sk/products/266313
https://www.denios.sk/products/199629
https://www.denios.sk/products/199631
https://www.denios.sk/products/199723
https://www.denios.sk/products/199725
https://www.denios.sk/products/266312
https://www.denios.sk/products/266314
https://www.denios.sk/products/199630
https://www.denios.sk/products/199632
https://www.denios.sk/products/199724
https://www.denios.sk/products/199726
https://www.denios.sk/products/200237
https://www.denios.sk/products/200237
https://www.denios.sk/products/120232
https://www.denios.sk/products/120232
https://www.denios.sk/products/145616
https://www.denios.sk/products/145616
https://www.denios.sk/products/199723
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Typ PRP 18.25 PRP 18:37 PRP 27.25 PRP 27.37 PRP 27.27 PRP 27.44

Skladovacia kapacita europalety 4 6 6 9 6 9
Skladovacia kapacita chemické palety 2 3 4 6 4 6
Rozmery políc Š x H [mm] 1825 x 1100 1825 x 1100 2700 x 1100 2700 x 1100 2700 x 1100 2700 x 1100
Nosnosť police [kg] 2200 2200 3540 3540 3540 3540
Záchytný objem [l] 400 400 600 600 1100 1100
Počet skladovacích úrovní 2 3 2 3 2 3
ZÁKLADNÉ POLE

Vonkajšie rozmery Š x H x V (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
Obj. č. 266-315-JA 266-317-JA 201-625-JA 201-627-JA 201-633-JA 201-635-JA
PRÍDAVNÉ POLE

Vonkajšie rozmery Š x H x V (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
Obj. č. 266-316-JA 266-318-JA 201-626-JA 201-628-JA 201-634-JA 201-636-JA

Príslušenstvo
Prídavný zinkovaný, 

mrežový rošt
Prídavný zinkovaný, 

mrežový rošt
Prídavný zinkovaný, 

mrežový rošt
Prídavný zinkovaný, 

mrežový rošt
Prídavný zinkovaný, 

mrežový rošt
Prídavný zinkovaný, 

mrežový rošt
Obj. č. 200-237-JA 200-237-JA 120-232-JA 120-232-JA 120-232-JA 120-232-JA
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Paletové regály so záchytnými vaňami

Paletové regály typ PRP so záchytnou vaňou z plastu

Ochranný roh

Paletový regál typ PRP 27.44, základné pole, 
Obj. č. 201-635-JA

 W policový rám pozinkovaný, nosníky popráškovo lakované, červeno oranžová farba (RAL 2001)
 W výškovo nastaviteľné nosníky v rastri 50 mm 
 W zaistenie proti pretlačeniu v každej odkladacej úrovni
 W záchytná vaňa z polyetylénu (PE)
 W svetlosť nad podlahou 100 mm pre jednoduchú prepravu
 W s možnosťou rozšírenia podľa individuálnych požiadaviek
 W dodáva sa demontovaná s návodom na montáž

Paletový regál typ PRP 27.27, základné pole, 
Obj. č. 201-633-JA

 W povolené na skladovanie agresívnych chemikálií ako napr. kyseliny alebo lúhy a látok všetkých tried ohrozenia vôd

Všetky regály sú pozinkované pre zaistenie 
optimálnej ochrany proti korózii

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Obj. č. 203-606-JA

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

Kombi regály - viacfunkčný skladovací systém

Hĺbky rámu: 
1100 mm 1300 mm

Výšky rámu: 
2700 mm 
3300 mm 
3800 mm 
4400 mm

Svetlosť šírky poľa: 
1400 mm, 2700 mm, 
3300 mm

Kombi-regály typ S, pre 
skladovanie sudov na stojato

Kombi-regály typ L, pre 
skladovanie sudov na ležato

Kombi regály typ K, pre 
skladovanie IBC

Kombinovaný regál typu S až 
pre 24 sudov à 200 litrov

Kombinovaný regál typu L, 
až pre 12 sudov à 200 litrov

Kombi regále môžu byť podľa potreby individuálne skombinované. Či už skladovanie IBC, stojaté alebo horizontálne skladovanie sudov: Získate veľkú 
skladovaciu kapacitu v najmenšom priestore. Všetky regále sú schválené pre skladovanie látok vodu ohrozujúcich všetkých tried a horľavých kvapalín 
(H224-226).

Vytvorte svoj individuálny policový systém

Kombinovaný regál typu K, 
až pre 6 IBC à 1000 litrov

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

1

2

3

4

5

6

Traverzy sú práškovo lakované červenooranžová farba (RAL 2001), v rastri po 50 mm výškovo nastaviteľné

Záchytná vaňa z ocele, dľa voľby zinkovaná alebo lakovaná

V ponuke na vyžiadanie (typ K, typ S) plechy z 3 strán v každej skladovacej úrovni

Pozinkované sudové podpery s ochranou proti prerazeniu (typ L)

Žiarovo pozinkovaný mrežový rošt ako odstavná plocha (typ K, typ S)

Regálové rámy pozinkované



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

Skladovacia kapacita IBC à 1000 litrov 4 6
Rozmery políc Š x H [mm] 2700 x 1300 3300 x 1300
Nosnosť police [kg] 3000 3250
Nosnosť záchytnej vane [kg] 4000 6000
Záchytný objem [l] 1000 1000
ZÁKLADNÉ POLE

Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 2900 x 1300 x 3300 3500 x 1300 x 3300
Obj. č. Záchytná vaňa: lakovaná verzia 209-419-JA 199-729-JA
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 2900 x 1300 x 3300 3500 x 1300 x 3300
Obj. č. Záchytná vaňa: pozinkovaná verzia 209-421-JA 199-731-JA
PRÍDAVNÉ POLE

Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 2800 x 1300 x 3300 3400 x 1300 x 3300
Obj. č. Záchytná vaňa: lakovaná verzia 209-420-JA 199-730-JA
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 2800 x 1300 x 3300 3400 x 1300 x 3300
Obj. č. Záchytná vaňa: pozinkovaná verzia 209-422-JA 199-732-JA
Príslušenstvo

Obj. č. Vložná vaňa z plastu 114-437-JA 274-191-JA
Obj. č. Sada obvodových plechov pre skladovaciu uroveň 281-842-JA 281-843-JA

*Kombi regály na tejto strane sú kombinovateľné
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Kombinované regály

Typ K, na skladovanie IBC

Obj. č. 199-729-JA

Kombinované regály typ K, vhodné pre bezpečné skladovanie až 6 IBC à 1000 litrov, patria medzi najlobľúbenejšie regály našich 
zákazníkov. Jsou veľmi stabilné a disponujú vysokým zaťažením. Nakombinujte si regál na nebezpečné látky individuálne na mieru - 
zostavte si základné a nástavné pole týchto dvoch regálových typov špeciálne dľa Vašich potrieb.

Ochranný roh

 W Všetky regály sú pozinkované pre zaistenie optimálnej ochrany proti korózii

Na skladovanie kyselín a zásad 
odporúčame plastovú vložku do 
záchytnej vane, pozri tabuľku 
"Príslušenstvo".

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     

 W povolené na skladovanie horľavých kvapalín (H224-226) 
 W policový rám pozinkovaný, nosníky popráškovo lakované, červeno oranžová farba (RAL 2001)
 W odkladacie úrovne so snímateľnými pozinkovanými roštovými policami, zachytávacia vaňa na najnižšej úrovni
 W pozinkované plechy, umiestnené na 3 stranách po obvode každej skladovacej úrovne, v ponuke ako príslušenstvo
 W vhodné na umiestnenie euro- alebo chemických paliet
 W nosníky sú výškovo nastaviteľné s krokom 50 mm
 W s možnosťou rozšírenia podľa individuálnych požiadaviek
 W dodáva sa demontovaný s návodom na montáž

Obj. č. 203-606-JA 

Kombinovaný regál typ 3 K6-I, základné pole v 
kombinácii s kombinovaným regálom typ 3 K4-I.13, 
prídavné pole (ochrana rohov ako príslušenstvo)

Kombi-regál typ 3 K6-I, základné pole 
(ochranné rohy voliteľne)

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

INOVÁCIA

Detektor úniku nebezpečných látok 
SpillGuard®

SpillGuard® SpillGuard® connect

Obj. č. 271-433-JA Obj. č. 276-016-JA

Pozri stranu

346

Kombinované regály

Typ K, na skladovanie IBC

Obj. č. 200-023-JA Obj. č. 199-647-JA

Všetky regály sú pozinkované pre zaistenie optimálnej 
ochrany proti korózii

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

 W schválené pre skladovanie vodu ohrozujúcich látok všetkých tried a od svetlé šírky políc 2700 mm naviac i pre 
skladovanie horľavých kvapalín (H224-226)

 W policový rám pozinkovaný, nosníky popráškovo lakované, červeno oranžová farba (RAL 2001)
 W skladovacie úrovne s vyberatelnými, mrežovými, pozinkovanými roštami, záchytná vaň na spodu regálu
 W pozinkované plechy, umiestnené na 3 stranách po obvode každej skladovacej úrovne, v ponuke ako príslušenstvo
 W vhodné na umiestnenie euro- alebo chemických paliet

Ochranný roh

Kombinovaný regál typ 3 K4-I, základné pole s pozinkovanou 
záchytnou vaňou (ochrana rohov na prianie ako príslušenstvo)

Kombinovaný regál typ 4 K6-I, základné pole s lakovanou 
záchytnou vaňou (ochrana rohov ako príslušenstvo)

Obj. č. 203-606-JA

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

Skladovacia kapacita IBC à 1000 litrov 2 4 6
Rozmery políc Š x H [mm] 1400 x 1100 2700 x 1100 2700 x 1100
Nosnosť police [kg] 1400 3000 3000
Nosnosť záchytnej vane [kg] 2000 4000 4000
Záchytný objem [l] 1000 1000 1000
ZÁKLADNÉ POLE

Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 1600 x 1300 x 3300 2900 x 1300 x 3300 2900 x 1300 x 4400
Obj. č. Záchytná vaňa: lakovaná verzia 201-876-JA 199-657-JA 200-023-JA
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 1600 x 1300 x 3300 2900 x 1300 x 3300 2900 x 1300 x 4400
Obj. č. Záchytná vaňa: pozinkovaná verzia 201-878-JA 199-647-JA 200-025-JA
PRÍDAVNÉ POLE

Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 1500 x 1300 x 3300 2800 x 1300 x 3300 2800 x 1300 x 4400
Obj. č. Záchytná vaňa: lakovaná verzia 201-877-JA 199-658-JA 200-024-JA
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 1500 x 1300 x 3300 2800 x 1300 x 3300 2800 x 1300 x 4400
Obj. č. Záchytná vaňa: pozinkovaná verzia 201-879-JA 199-648-JA 200-026-JA
Príslušenstvo

Obj. č. Sada obvodových plechov pre 1 skladovaciu uroveň – 281-841-JA 281-841-JA
Obj. č. Sada obvodových plechov 3 K2-I, pre 2 skladovacie úrovne 281-844-JA – –
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Kombinované regály

Obj. č. 199-657-JA Obj. č. 201-876-JA,

Na skladovanie kyselín a zásad odporúčame 
plastovú vložku do záchytnej vane, pozri tabuľku 
"Príslušenstvo".

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     

 W nosníky sú výškovo nastaviteľné s krokom 50 mm
 W s možnosťou rozšírenia podľa individuálnych požiadaviek
 W dodáva sa demontovaný s návodom na montáž

Kombinovaný regál typ 3 K4-I, základné pole s lakovanou 
záchytnou vaňou (ochranna rohov ako príslušenstvo)

Kombinovaný regál typ 3 K2-I, základné 
pole s lakovanou záchytnou vaňou

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


Typ 2 L8-I 3 L12-I

Skladovacia kapacita sudy à 200 litrov 8 12
Rozmery políc Š x H [mm] 2700 x 1100 2700 x 1100
Nosnosť police [kg] 1400 1400
Nosnosť sudovej podpery [kg] 350 350
Záchytný objem [l] 480 480
ZÁKLADNÉ POLE

Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 2900 x 1300 x 2700 2900 x 1300 x 3300
Obj. č. Záchytná vaňa: lakovaná verzia 199-653-JA 199-655-JA
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 2900 x 1300 x 2700 2900 x 1300 x 3300
Obj. č. Záchytná vaňa: pozinkovaná verzia 199-643-JA 199-645-JA
PRÍDAVNÉ POLE

Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 2800 x 1300 x 2700 2800 x 1300 x 3300
Obj. č. Záchytná vaňa: lakovaná verzia 199-654-JA 199-656-JA
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 2800 x 1300 x 2700 2800 x 1300 x 3300
Obj. č. Záchytná vaňa: pozinkovaná verzia 199-644-JA 199-646-JA
Obj. č. Vložná vaňa do záchytnej vane z plastu 115-537-JA 115-537-JA

PRÍSLUŠENSTVO
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Kombinované regály

Typ L, na skladovanie ležiacich sudov

 W policový rám pozinkovaný, nosníky popráškovo lakované, červeno oranžová farba (RAL 2001)
 W pozinkované odkladacie plochy na sudy so zaistením proti pretlačeniu
 W regálový systém konštruovaný, vyrobený a preskúšaný dľa príslušných noriem a  
bezpečnostných predpisov

 W traverzy výškovo nastaviteľné v rastri po 50 mm
 W dodáva sa demontovaná s návodom na montáž

Kombi-regál typ 3 L12-I, základná 
pole (držiak na kanvicu na prianie ako 
príslušenstvo), Obj. č. 199-655-JA

Držiak na kanvice z ocele,  
rozmery Š x H x V (mm): 280 x 270 x 300 , 
 Obj. č. 114-543-JA  

Valčeková podpera pre skladovanie 
sudov naležato a ich otáčanie, 
Obj. č. 114-542-JA  

Sudová podpera s otvormi na vidlice 
na podávanie z regálov pomocou 
vidlicového vysokozdvižného vozíka, 
vrát. upínacieho pásu, 
Obj. č. 200-459-JA  

Vložná vaňa do záchytnej vane z plastu, 
Obj. č. 115-537-JA  

 W povolené na skladovanie horľavých kvapalín (H224-226) 

Všetky regály sú pozinkované pre zaistenie 
optimálnej ochrany proti korózii

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Kombinovaný regál typ 2 L8-I, základné pole, pre skladovanie sudov naležato  v kombinácii s regálom typ 2 S16-I, 
(ochrana rohov a držiak nádob v ponuke ako prílušenstvo)

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


Typ 2 S16-I 4 S24-I

Skladovacia kapacita sudy à 200 litrov 16 24
Rozmery políc Š x H [mm] 2700 x 1100 2700 x 1100
Nosnosť police [kg] 3000 3250
Nosnosť záchytnej vane [kg] 2000 2000
Záchytný objem [l] 480 480
ZÁKLADNÉ POLE

Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 2900 x 1300 x 2700 2900 x 1300 x 3800
Obj. č. Záchytná vaňa: lakovaná verzia 199-649-JA 199-651-JA
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 2900 x 1300 x 2700 2900 x 1300 x 3800
Obj. č. Záchytná vaňa: pozinkovaná verzia 199-639-JA 199-641-JA
PRÍDAVNÉ POLE

Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 2800 x 1300 x 2700 2800 x 1300 x 3800
Obj. č. Záchytná vaňa: lakovaná verzia 199-650-JA 199-652-JA
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 2800 x 1300 x 2700 2800 x 1300 x 3800
Obj. č. Záchytná vaňa: pozinkovaná verzia 199-640-JA 199-642-JA
Príslušenstvo

Obj. č. Vložná vaňa z plastu 115-537-JA 115-537-JA
Obj. č. Sada obvodových plechov pre 1 skladovaciu uroveň 281-841-JA 281-841-JA
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PRÍSLUŠENSTVO

Kombinované regály

Typ S na skladovanie stojacich sudov

Kombinovaný regál typ 4 S24-I, základné 
pole (bočné plechy ako príslušenstvo),  
Obj. č. 199-651-JA

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     

 W povolené na skladovanie horľavých kvapalín (H224-226) 
 W policový rám pozinkovaný, nosníky práškovo lakované, červeno oranžová farba (RAL 2001)
 W odkladacie úrovne so snímateľnými pozinkovanými roštovými policami, zachytávacia vaňa na najnižšej úrovni
 W pozinkované plechy, umiestnené na 3 stranách po obvode každej skladovacej úrovne, v ponuke ako príslušenstvo
 W vhodné na umiestnenie euro paliet alebo chemických paliet
 W nosníky sú výškovo nastaviteľné s krokom 50 mm
 W s možnosťou rozšírenia podľa individuálnych požiadaviek
 W dodáva sa demontovaný s návodom na montáž

Všetky regály sú pozinkované pre zaistenie 
optimálnej ochrany proti korózii

Na skladovanie kyselín a zásad 
odporúčame plastovú vložku do 
záchytnej vane, pozri tabuľku 
"Príslušenstvo". Ochranný roh

Obj. č. 203-606-JA

Kombinovaný regál typ 2 S16-I, základné pole na skladovanie sudov nastojato priamo na roštoch 
alebo na euro alebo chemických paletách (ochrana rohov v ponuke ako príslušenstvo)

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


www.denios.sk/know-how

INFOGRAFIKA

PRAKTICKÝ SPRIEVODCA

PRAKTICKÝ SPRIEVODCA

DENIOS know-how
všetko, čo potrebujete vedieť o skriniach na nebezpečné látky.

www.denios.sk/typy-skrin

www.denios.sk/li-on-poradca

www.denios.sk/3otazky

Skrine na nebezpečné látky a bezpečnostné skrine umožňujú bezpečné skladovanie nebezpečných látok v malých nádobách v blízkosti pracoviska alebo priamo 
v laboratóriách. Skrine na nebezpečné látky a bezpečnostné skrine spĺňajú požiadavky pre širokú škálu nebezpečných látok. Nie ste si istí, aký typ skrine vaše 
médiá potrebujú? Náš tím odborníkov DENIOS vám rád poradí!

 W Akú nebezpečnú látku chcete skladovať?
 W Aké množstvo checete skladovať?
 W Skladujete látjy samostatne alebo potrebujte ich 
spoločné skladovanie?

 Radi Vám poradíme!

 W Aké technické vetranie je potrebné?
 W Police alebo výsuvné záchytné vane?
 W Aké riešenie dverí skrine preferujete?

S nami je ľahké nájsť perfektnú skriňu.

Na základe osvedčenej technológie našich skríň pre nebezpečné látky bol vyvinutý vysoko výkonný 
systém s ohľadom na špeciálny rizikový potenciál pri skladovaní lítium-iónových batérií. Ako líder 
na trhu ponúka DENIOS nielen komplexnú škálu produktov, ale aj správny rozsah vedomostí

Všetky dôležité informácie od funkčnosti a nebezpečenstiev 
až po tipy na používanie, skladovanie a prepravu.

Aký typ skrine potrebujete?

Skladovanie a nabíjanie lítium-iónových batérií. Naše tipy a pomoc.

LÍTIUM-IÓNOVÉ BATÉRIE:
AKO TO FUNGUJE, RIZIKÁ, SKLADOVANIE A PREPRAVA.

Aké bude potrebné vybavenie?

Praktický sprievodca

Produkty

FAQ

Rozhovory

Skontrolujte si

Video

Whitepaper 

a veľa iného !

https://www.denios.sk/know-how
https://www.denios.sk/typy-skrin
https://www.denios.sk/li-on-poradca
https://www.denios.sk/3otazky


Rozsiahly sortiment:
 W Prispôsobené na mieru, bezpečné, certifikované
 W Bezpečná ochrana pred nebezpečenstvom a pripravené pre audit.

Garantovaná kvalita vďaka 
najmodernejším výrobným procesom 
 

Predĺžená záruka
(v závislosti od modelu až 10 rokov) v prípade 
uzatvorenia servisnej zmluvy 

Doprava zdarma:
 W Žiadne dodatočné skryté náklady
 W  Transparentnosť a bezpečnosť pri plánovaní nákupu

Preskúšané v súlade s platnou legioslatívou

Pre bezpečné a správne skladovanie 
horľavých látok s 90 minútovou protipožiarnou 
odolnosťou v súlade s TRGS 510 (príloha 3) a 
EN 14470-1

Dvere sa v prípade požiaru samé uzavrú

Nepriepustná, preskúšaná podlahová záchytná 
vaňa (podľa Stawa-R), z oceľového práškovo 
lakovaného plechu, vr. krytu z dierovaného 
plechu ako prídavnej skladovacej úrovne

Ty
p 

90 Požiarna odolnosť 90 minút

preskúšané dľa EN 14470-1

Ty
p 

30 Požiarna odolnosť 30 minút

preskúšané dľa EN 14470-1

Protipožiarna skriňa na nebezpečné látky G 1201, 
3 vložné police, krídlové dvere, Obj. č. 116-979-JA

Správna skriňa na nebezpečné látky
Pre pre každý prípad
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www.denios.sk/shop

Typ CS 104 Protect CS 102 Protect

Vybavenie 3 záchytné vane, 1 podlahová vaňa 1 policová vaňa, 1 podlahová vaňa
Prevedenie dverí Krídlové dvere Krídlové dvere
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 1000 x 500 x 1950 1000 x 500 x 1100
Nosnosť záchytnej vane [kg] 75 75
Záchytný objem policovej vane [l] 20 20
Záchytný objem podlahovej vane [l] 30 30
Obj. č. 201-960-JA 202-147-JA
Príslušenstvo

Obj. č. prídavná policová vaňa 273-934-JA 206-324-JA
Obj. č. PE vložná vaňa pre policovú vaňu 274-022-JA 207-326-JA
Obj. č. Vložka z dierovaného plechu pre podlahovú vaňu 273-935-JA 202-146-JA
Obj. č. PE vložná vaňa pre podlahovú vaňu 274-005-JA 207-325-JA

PRÍSLUŠENSTVO
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INOVÁCIA

TOP PRODUKT
Obj. č. 201-960-JA

Skrine na chemikálie Protect

Skrine pre chemikálie

bezpečné a predpisové skladovanie nehorľavých kvapalín, jedovatých a vodu ohrozujúcich látok

 W krídlové dvere s bezpečnostným zámkom
 W kompletné vybavenie so záchytnýmii vaňami
 W pevná konštrukcia z oceľového plechu, testovaná spodná vaňa (podľa Stawa-R)
 W záchytné vane výškovo nastaviteľné

Výškovo nastaviteľné záchytné vane sú tesne zvarené 
a bezpečne zachytia eventuálne sa vyskytujúce straty 
tekutín, typ CS 104. 

Praktická výška 1100 mm (typ CS 102) umožňuje 
uložiť napr. pod oknami alebo regálmi.

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Detektor úniku nebezpečných látok 
SpillGuard®

SpillGuard® SpillGuard® connect

Obj. č. 271-433-JA Obj. č. 276-016-JA

Pozri stranu

346

https://www.denios.sk/products/201960
https://www.denios.sk/products/202147
https://www.denios.sk/products/273934
https://www.denios.sk/products/206324
https://www.denios.sk/products/274022
https://www.denios.sk/products/207326
https://www.denios.sk/products/273935
https://www.denios.sk/products/202146
https://www.denios.sk/products/274005
https://www.denios.sk/products/207325
https://www.denios.sk/products/201960
https://www.denios.sk/products/271433
https://www.denios.sk/products/276016
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Typ CS 104G View

Vybavenie 3 záchytné vane, 1 podlahová vaňa

Prevedenie dverí Krídlové dvere so sklenenými 
výplňami

Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 1000 x 500 x 1950
Nosnosť záchytnej vane [kg] 75
Záchytný objem policovej vane [l] 20
Záchytný objem podlahovej vane [l] 30
Obj. č. 219-291-JA
Príslušenstvo

Obj. č. prídavná policová vaňa 206-324-JA
Obj. č. PE vložná vaňa pre policovú vaňu 207-326-JA
Obj. č. PE vložná vaňa pre podlahovú vaňu 207-325-JA
Obj. č. Vložka z dierovaného plechu pre podlahovú vaňu 202-146-JA
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Skrine pre chemikálie

Skrine na chemikálie View, s dverami z akrylového skla
dvere z akrylového skla umožňujú rýchly prehľad

Vložky z dierovaného plechu 
zabezpečujú skladovaný tovar proti 
možným vytekajúcim kvapalinám  
(nie použiteľné v kombinácii s 
PE-vložnou vaňou).

PE-vložné vane na bezpečné 
skladovanie agresívnych kvapalín.

Výzor a bezpečnosť sa navzájom dokonale dopĺňajú - skriňa na chemikálie View má stabilnú 
konštrukciu z oceľového plechu v kombinácii s dverami z akrilového skla, vrátane zámku.

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     

 W korpus z kvalitného oceľového plechu, vysokokvalitné štruktúrované lakovanie, 
korpus enciánovo modrý (RAL 5010), dvere svetlo sivé (RAL 7035)

 W prirodzené vetranie cez vetracie mriežky v dverách
 W dodáva sa kompletne zmontovaná

>> <<

VŠETKO Z JEDNEJ RUKY!

www.denios.sk/servis

Servis & údržba 
ptriamo od výrobcu 
0800 11 80 70

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


TOP PRODUKT
Obj. č. 201-936-JA
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Typ CS 103

Vybavenie 3 vložné police, 1 podlahová vaňa
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 1000 x 500 x 1950
Nosnosť police [kg] 75
Záchytný objem podlahovej vane [l] 30
Obj. č. 201-936-JA
Príslušenstvo

Obj. č. ďalšia polica 273-937-JA
Obj. č. Vložka z dierovaného plechu pre podlahovú vaňu 273-935-JA
Obj. č. PE vložná vaňa pre podlahovú vaňu 274-005-JA
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Skrine pre chemikálie

Skrine na chemikálie Easy s krídlovými dverami

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Skriňa na chemikálie Easy - všestranná skriňa pre dielňu a laboratórium. Kombinácia políc 
a podlahovej vane poskytuje bezpečný úložný priestor v tesnej blízkosti pracoviska.

Osvedčená všestranná skriňa na 
skladovanie v pomere cena / výkon.

Vložky z dierovaného plechu zabezpečujú 
skladovaný tovar proti možným 
vytekajúcim kvapalinám (nie použiteľné  
v kombinácii s PE-vložnou vaňou).

PE-vložné vane na bezpečné 
skladovanie agresívnych kvapalín.

 W bezpečné a predpisové skladovanie nehorľavých kvapalín, jedovatých a vodu ohrozujúcich látok
 W s 3 vložnýmii policami (výškovo nastaviteľné v rastri 25 mm) a vodotesnou podlahovou vaňou
 W vr. priehradky na dokumenty
 W krídlové dvere s bezpečnostným zámkom a uzavretými blokovacími tyčami

Skrinky pre materiál bez 
záchytnej vane

Pozri stranu

572

https://www.denios.sk/products/201936
https://www.denios.sk/products/201936
https://www.denios.sk/products/273937
https://www.denios.sk/products/273935
https://www.denios.sk/products/274005
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Obj. č. 250-587-JA

Obj. č. 250-586-JA

Obj. č. 250-588-JA

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

Vybavenie 1 podlahová vaňa Na každom priečinku 1 podlahová  
záchytná vaňa

1 podlahová záchytná vaňa, 2 
policové vane

1 podlahová záchytná vaňa, 2 
policové vane

Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 1000 x 500 x 500 1200 x 500 x 1100 1162 x 630 x 1206 1162 x 630 x 1206
Nosnosť záchytnej vane [kg] 15 60 45 45
Záchytný objem policovej vane [l] – – 28 28
Záchytný objem podlahovej vane [l] 30 30 60 60
Obj. č. 250-587-JA 250-588-JA 250-586-JA 250-589-JA
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Skrine pre chemikálie

 W mobilný depot na skladovanie malých nádob
 W 2 kolieska s brzdou
 W záchytné vane výškovo nastaviteľné
 W šírka vrát. rukoväte: 1235 mm

Závesná skriňa Mini, typ CS 100
 W šetriace miesto, možno umiestniť v blízkosti pracoviska
 W vrát. montážneho materiálu
 W krídlové dvere s bezpečnostným zámkom

Skriňa na malé nádoby Shorty, 
typ CS 120-4

 W vyberateľné záchytné vane, ideálne na prípadné čistenie
 W oddelené prehľadné triedenie a skladovanie nebezpečných látok
 W krídlové dvere s bezpečnostným zámkom
 W na prianie možnosť dodania vaňového roštu  
z perforovaného plechu

depot, typ KT

Fotka s druhou záchytnou vaňou, 
ktorá je v ponuke ako príslušenstvo.

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     

V našom online 
obchode nájdete 
vhodné príslušenstvo!

denios.shop/sk-skrine-na-chemikalie

DENIOS ONLINE SHOP

>> <<

1

1

2

2

3

3

4

4

 W prirodzené vetranie cez vetracie mriežky v dverách
 W korpus z kvalitného, oceľového plechu, vysokokvalitné lakovanie, korpus enciánovo modrý 
(RAL 5010), dvere svetlo šedé (RAL 7035)

 W dodáva sa kompletne zmontovaná

https://www.denios.sk/products/250587
https://www.denios.sk/products/250586
https://www.denios.sk/products/250588
https://www.denios.sk/products/250587
https://www.denios.sk/products/250588
https://www.denios.sk/products/250586
https://www.denios.sk/products/250589
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Typ CS 124 CS 184

Vybavenie 3 policové vane, 1 podlahová vaňa 6 policových vaní, 2 podlahové vane
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 1200 x 500 x 1950 1800 x 500 x 1950
Nosnosť záchytnej vane [kg] 75 75
Záchytný objem policovej vane [l] 20 39
Záchytný objem podlahovej vane [l] 20 30
Obj. č. 201-639-JA 201-640-JA
Príslušenstvo

Obj. č. Doplnková policová vaňa 211-270-JA 211-271-JA
Obj. č. Vložka z dierovaného plechu pre policovú a 
podlahovú vaňu 202-118-JA 202-119-JA

Obj. č. PE vložná vaňa pre policovú vaňu 207-328-JA 207-330-JA
Obj. č. PE vložná vaňa pre podlahovú vaňu 207-329-JA 207-331-JA

PRÍSLUŠENSTVO
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Skrine pre chemikálie

Skrine na chemikálie Space s posuvnými dverami. 
Veľký úložný priestor – malá potreba priestoru.

 W vložné vane ako ochrana proti korózii v 
prípade agresívnych nebezpečných látok

 W ľahké a bezpečné odstránenie únikov

PE vložnej vane pre policovú vaňu

Pre bezpečné a predpisové skladovanie vodu ohrozujúcich, nehorľavých kvapalín a jedovatých látok v pracovných priestoroch

 W optimálne riešenie v prípade priestorových obmedzení
 W rýchly a veľkoplošný prístup k skladovaným látkam
 W pevná konštrukcia z oceľového plechu, testovaná spodná vaňa  
(podľa Stawa-R) 

 W korpus z kvalitného, oceľového plechu, vysokokvalitné lakovanie, 
korpus enciánovo modrý (RAL 5010), dvere svetlo šedé (RAL 7035)

 W prirodzené vetranie cez vetracie mriežky v dverách
 W dodáva sa kompletne zmontovaná
 W záchytné vane výškovo nastaviteľné v rastri 25 mm

Vložná vaňa z PE pre podľahovú vaňu, 
Obj. č. 207-332-JA

S jedným pohybom získate veľkoplošný 
prístup k obsahu skrine. Prispôsobte výšku 
skladovacích úrovní veľkosti nádob, ktoré budú 
skladované. Tak je v skrine možné optimálne 
skladovať menšie a väčšie nádoby.

Posuvné dvere na valčekových ložiskách, s tichým 
chodom a s valcovým bezpečnostným zámkom 
zaisťujú bezpečné skladovanie nebezpečných látok.

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

https://www.denios.sk/products/201639
https://www.denios.sk/products/201640
https://www.denios.sk/products/211270
https://www.denios.sk/products/211271
https://www.denios.sk/products/202118
https://www.denios.sk/products/202119
https://www.denios.sk/products/207328
https://www.denios.sk/products/207330
https://www.denios.sk/products/207329
https://www.denios.sk/products/207331
https://www.denios.sk/products/207332
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Objem [l] 10 10 20 20

Typ bez čapovacieho 
kohúta

s čapovacím 
kohútom

bez čapovacieho 
kohúta

s čapovacím 
kohútom

Vonkajšie rozmery D x Š x V [mm] 280 x 170 x 280 350 x 170 x 280 290 x 255 x 390 360 x 255 x 390
Obj. č. 211-363-JA 207-398-JA 211-364-JA 207-399-JA

Stáčacie skrine Profi

 W Stáčacia skriňa Profi ponúka bezpečnosť v 
kombinácii s maximálnou funkčnosťou.

Plastový čapovací kohút 3/4“ pre PE kanistre
Obj. č.

207-202-JA
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Typ UWA-A

Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 1000 x 550 x 1950
Nosnosť police [kg] 75
Nosnosť výsuvných políc [kg] 120
Záchytný objem podlahovej vane [l] 39
Obj. č. 201-937-JA
Príslušenstvo

Obj. č. Vane na malé nádoby z polyetylénu (PE) 207-320-JA

Stáčacie skrine

Pre bezpečné a predpisové skladovanie vodu ohrozujúcich, nehorľavých kvapalín a jedovatých látok v pracovných priestoroch

 W korpus a dvere z kvalitného oceľového plechu 
s odolným vysokokvalitným lakovaním, farba 
enciánová modrá (RAL 5010)

 W podlahová vaňa (otestovaná podľa Stawa-R)
 W prirodzená výmena vzduchu cez vetracie mriežky 
v dverách

 W sériové vybavenie: 1 výsuvná spodná vaňa, 
1 vložná polica, 3 výsuvné police pre 3 x 20 l 
bandasky alebo 5 x 10 l bandasky. Bandasky sa 
dodávajú osobitne.

 W vstavané zaistenia vysúvania zabraňujú 
súčasnému vysunutiu vaicerých políc

 W upevňovacia súprava na upevnenie na stenu je 
súčasťou dodávky

 W rozmery výsuvných políc: Š 890 x H 420 mm

Bezpečná manipulácia s uskladnenými 
nádobami. Výsuvná podlahová vaňa 
bezpečne zachytí prípadné úkvapy

Výsuvné police uľahčujú 
umiestnenie a výmenu nádob.

Vhodný pre stáčaciu skriňu Profi. 10- a 20 l PE-kanister, 
voliteľne s alebo bez 3/4“ čapovacím kohútom. 

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     

mimoriadne veľký plniaci otvor (80 mm)

PE kanister, 10 a 20 litrov

 W s odvzdušňovacím ventilom a tesnením z PE vo veku
 W na prepravu, skladovanie, stáčanie a prečerpávanie
 W z potravinársky nezávadného  a chemicky odolného polyetylénu (PE)

https://www.denios.sk/products/211363
https://www.denios.sk/products/207398
https://www.denios.sk/products/211364
https://www.denios.sk/products/207399
https://www.denios.sk/products/207202
https://www.denios.sk/products/201937
https://www.denios.sk/products/207320
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Vybavenie 2 vkladacie police, podlahová vaňa 2 vkladacie police, podlahová vaňa 2 vkladacie police, podlahová vaňa

Vonkajšie rozmery Š x H x V [mm] 545 x 520 x 1105 810 x 520 x 1105 1055 x 520 x 1105
Vnútorné rozmery Š x H x V [mm] 486 x 493 x 990 751 x 493 x 990 996 x 493 x 990
Nosnosť police [kg] 50 60 100
Záchytný objem podlahovej vane [l] 22 33 33
Pánty naľavo z oboch strán z oboch strán
Obj. č. Krídlové dvere 202-549-JA 202-581-JA 202-597-JA
Obj. č. Krídlové dvere so sklenenými výplňami 202-621-JA 202-653-JA 202-669-JA
Príslušenstvo

Obj. č. ďalšia polica 202-801-JA 202-802-JA 202-803-JA
Obj. č. Vložka z dierovaného plechu pre podlahovú vaňu 202-809-JA 202-810-JA 202-811-JA
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Skrine pre chemikálie

Skriňa na chemikálie typ CS 52 s krídlovými 
dverami a integrovanou sklenenou vložkou

Skriňa na chemikálie typ CS 52 
s krídlovými dverami

Systema bola vyvinutá s cieľom ponúknuť praktické a profesionálne riešenia rozmanitých požiadaviek skladovania nebezpečných látok. 
Systema prináša poriadok a bezpečnosť pri skladovaní nebezpečných látok v pracovnom priestore. Variabilita programu umožňuje 
rozmanité možnosti riešení. Zavolajte nám, ak potrebujete ďalšie návrhy riešení.

Skriňa na chemikálie Systema, 
so skladacími dverami a 
vložnými policami

 W voliteľné riešenia dvier: 
Krídlové dvere = rýchly prístup k celému obsahu skrine 
Skladacie dvere = nízka potreba priestoru v otvorenom stave 
Krídlové dvere so sklenenými výplňami = rýchla orientácia v obsahu skrine

 W jednodverové skrine na chemikálie (B 545 mm) 
môžeme dodať na želanie aj so zarážkou dverí 
vpravo

 W podlahová vaňa (otestovaná podľa Stawa-R)

Kompaktné skrine na chemikálie sú k 
dispozícii s 2 policami a testovanou 
záchytnou vaňou, tu na fotke typ CS-102.

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

https://www.denios.sk/search?query=202549
https://www.denios.sk/search?query=202581
https://www.denios.sk/search?query=202597
https://www.denios.sk/search?query=202621
https://www.denios.sk/search?query=202653
https://www.denios.sk/search?query=202669
https://www.denios.sk/products/202801
https://www.denios.sk/products/202802
https://www.denios.sk/products/202803
https://www.denios.sk/products/202809
https://www.denios.sk/products/202810
https://www.denios.sk/products/202811
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Vybavenie 3 vkladacie police, podlahová vaňa 3 vkladacie police, podlahová vaňa 3 vkladacie police, podlahová vaňa

Vonkajšie rozmery Š x H x V [mm] 545 x 520 x 1950 810 x 520 x 1950 1055 x 520 x 1950
Vnútorné rozmery Š x H x V [mm] 486 x 493 x 1835 751 x 493 x 1835 996 x 493 x 1835
Nosnosť police [kg] 50 60 100
Záchytný objem podlahovej vane [l] 22 33 33
Pánty naľavo z oboch strán z oboch strán
Obj. č. Krídlové dvere 202-565-JA 202-589-JA 202-605-JA
Obj. č. Krídlové dvere so sklenenými výplňami 202-637-JA 202-661-JA 202-677-JA
Príslušenstvo

Obj. č. ďalšia polica 202-801-JA 202-802-JA 202-803-JA
Obj. č. Vložka z dierovaného plechu pre podlahovú vaňu 202-809-JA 202-810-JA 202-811-JA
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VŠETKO Z JEDNEJ RUKY!

www.denios.sk/servis

Servis & údržba 
ptriamo od výrobcu 
0800 11 80 70

Skrine pre chemikálie

Skrine na chemikálie Systema 
s vložnými policami, výška 
1950 mm

Krídlové dvere so sklenenými výplňami poskytujú 
rýchly prehľad o obsahu skrinky, typ CS-53L.

Skriňa na chemikálie s 3 policami (nastaviteľné v rastri 25 mm), 
podlahová vaňa, typ CS-103, na prianie vložka z dierovaného plechu.

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     

v ponuke v 7 farbách RAL

Pri objednávke zadajte požadovanú farbu dverí.
Farba korpusu: antracitovo sivá

Odvetracie nádstavece, odsávače 
ventilátory a ďalšie príslušenstvo 
nájdete

Pozri stranu

146

https://www.denios.sk/search?query=202565
https://www.denios.sk/search?query=202589
https://www.denios.sk/search?query=202605
https://www.denios.sk/search?query=202637
https://www.denios.sk/search?query=202661
https://www.denios.sk/search?query=202677
https://www.denios.sk/products/202801
https://www.denios.sk/products/202802
https://www.denios.sk/products/202803
https://www.denios.sk/products/202809
https://www.denios.sk/products/202810
https://www.denios.sk/products/202811
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Vybavenie 2 výsuvné vane 2 výsuvné vane 2 výsuvné vane 3 výsuvné vane 3 výsuvné vane 3 výsuvné vane

Vonkajšie rozmery 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
Vnútorné rozmery 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
Pánty naľavo z oboch strán z oboch strán naľavo z oboch strán z oboch strán
Nosnosť výsuvnej vane [kg] 30 30 30 30 30 30
Záchytný objem výsuvnej vane [l] 11 22 33 11 22 33
Obj. č. Krídlové dvere 208-617-JA 208-644-JA 208-653-JA 208-832-JA 208-852-JA 208-862-JA
Obj. č. Krídlové dvere so sklenenými výplňami 208-669-JA 208-686-JA 208-699-JA 208-707-JA 208-808-JA 208-818-JA
Príslušenstvo

Obj. č. ďalšia výsuvná vaňa 210-388-JA 210-389-JA 202-804-JA 210-388-JA 210-389-JA 202-804-JA
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Skrine pre chemikálie

 W voliteľné riešenia dvier: 
Krídlové dvere = rýchly prístup k celému obsahu skrine 
Skladacie dvere = nízka potreba priestoru v otvorenom stave 
Krídlové dvere so sklenenými výplňami = rýchla orientácia v obsahu skrine

Skrine na chemikálie Systema
 W bezpečné a predpisové skladovanie nehorľavých kvapalín, jedovatých a vodu ohrozujúcich látok
 W vybavené výsuvnými vaňami (nastaviteľné v rastri 25 mm) s vodotesnou záchytnou vaňou z PP 
 W vysúvacie police vrátane blokovania vysúvania ponúkajú bezpečný skladovací priestor pre malé nádoby a môžu byť vyťahované s minimálnym úsilím
 W jednodverové skrine na chemikálie (B 545 mm) môžeme dodať na želanie aj so zarážkou dverí vpravo

Skrine na chemikálie Systema, s výsuvnými vaňami, 
výška 1105 mm

Krídlové dvere so sklenenými výplňami poskytujú 
rýchly prehľad a vyzerajú vkusne, typ CS-102.

Skladovanie 
nebezpečných 
látok v najmenších 
priestoroch, typ CS 52

Triedené a prehľadné skladovanie

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Výsuvné vane poskytujú 
bezpečný úložný priestor 
pre malé nádoby a 
môžu byť vytiahnuté s 
minimálnym úsilím.

https://www.denios.sk/search?query=208617
https://www.denios.sk/search?query=208644
https://www.denios.sk/search?query=208653
https://www.denios.sk/search?query=208832
https://www.denios.sk/search?query=208852
https://www.denios.sk/search?query=208862
https://www.denios.sk/search?query=208669
https://www.denios.sk/search?query=208686
https://www.denios.sk/search?query=208699
https://www.denios.sk/search?query=208707
https://www.denios.sk/search?query=208808
https://www.denios.sk/search?query=208818
https://www.denios.sk/products/210388
https://www.denios.sk/products/210389
https://www.denios.sk/products/202804
https://www.denios.sk/products/210388
https://www.denios.sk/products/210389
https://www.denios.sk/products/202804
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Vybavenie 4 výsuvné vane 4 výsuvné vane 4 výsuvné vane 6 výsuvných vaní 6 výsuvných vaní 6 výsuvných vaní

Vonkajšie rozmery 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
Vnútorné rozmery 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
Pánty naľavo z oboch strán z oboch strán naľavo z oboch strán z oboch strán
Nosnosť výsuvnej vane [kg] 30 30 30 30 30 30
Záchytný objem výsuvnej vane [l] 11 22 33 11 22 33
Obj. č. Krídlové dvere 208-879-JA 208-896-JA 202-613-JA 209-057-JA 209-075-JA 209-084-JA
Obj. č. Krídlové dvere so sklenenými výplňami 208-905-JA 208-926-JA 202-685-JA 209-025-JA 209-041-JA 209-049-JA
Príslušenstvo

Obj. č. ďalšia výsuvná vaňa 210-388-JA 210-389-JA 202-804-JA 210-388-JA 210-389-JA 202-804-JA
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Odvetracie nádstavece, odsávače 
ventilátory a ďalšie 
príslušenstvo nájdete

Pozri stranu

146

>> <<

VŠETKO Z JEDNEJ RUKY!

www.denios.sk/servis

Servis & údržba 
ptriamo od výrobcu 
0800 11 80 70

Skrine pre chemikálie

Skrine na chemikálie Systema, s výsuvnými policami, 
výška 1950 mm

Veľkosť a počet nádob na uskladnenie sú rozhodujúce pri výbere Vašej skrine na nebezpečné 
látky. So 4 výsuvnými vaňami (typu 104) ste flexibilnejší. Dodatočná montáž výsuvných vaní 
je možná kedykoľvek.

6 výsuvných vaní umožňujú uskladnenie a prehladné 
uskladnenie mnohých malých nádob

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     

v ponuke v 7 farbách RAL

Pri objednávke zadajte požadovanú farbu dverí.
Farba korpusu: antracitovo sivá

https://www.denios.sk/search?query=208879
https://www.denios.sk/search?query=208896
https://www.denios.sk/search?query=202613
https://www.denios.sk/search?query=209057
https://www.denios.sk/search?query=209075
https://www.denios.sk/search?query=209084
https://www.denios.sk/search?query=208905
https://www.denios.sk/search?query=208926
https://www.denios.sk/search?query=202685
https://www.denios.sk/search?query=209025
https://www.denios.sk/search?query=209041
https://www.denios.sk/search?query=209049
https://www.denios.sk/products/210388
https://www.denios.sk/products/210389
https://www.denios.sk/products/202804
https://www.denios.sk/products/210388
https://www.denios.sk/products/210389
https://www.denios.sk/products/202804
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112 www.denios.sk/shopAktuálne ceny na www.denios.sk

PRÍSLUŠENSTVO
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Typ PS 1220-4

Prevedenie 4 vaňové police
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 1225 x 640 x 1990
Vnútorné rozmery Š x H x V [mm] 1130 x 410 x 1750
Nosnosť políc [kg] 50
Záchytný objem podlahovej vane [l] 75
Hmotnosť [kg] 95
Obj. č. 281-504-JA

Skrine PolyStore na kyseliny a lúhy sú vhodné k praktickému použitiu v laboratóriách a v dieľňach, 
zaručujú bezpečné a predpisové skladovanie vodu ohrozujúcich látok a agresívnych látok.

Skriňa PolyStore na kyseliny a lúhy 

 W pre bezpečné a predpisové skladovanie voduohrozujúcich a agresívnych kvapalín
 W schválené pre skladovanie kvapalín dľa bezpečnostného listu 40-1.1 a kvapaliny nasledujúcich skupín:  
vodné roztoky organických kyselín do 10 % 
minerálne kyseliny do 20 % 
anorganické lúhy a alkalické hydrolyzované soli vo vodnatom roztoku (pH>8), okrem roztoku amoniaku a oxidačných roztokov solí (napr. hypochlorid).  
roztoky anorganických neoxidujúcích solí s pH-hodnotou mezi 6 a 8

Ventilátor pre skriňu PolyStore

 W spoľahlivo odvádza vznikajúce 
plyny alebo výpary z 
vnútorného priestoru skrine

Decentný a nadčasový dizajn. 
Dvojkrídlové dvere v bledo sivej 
farbe, korpus antracitovo sivý

Obj. č. 212-190-JA

praktické: dno skrine je zároveň aj 
vodotesnou záchytnou vaňou

https://www.denios.sk/products/281504
https://www.denios.sk/products/212190


Poradenstvo: 032 743 04 67              Aktuálne ceny na www.denios.sk
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PRÍSLUŠENSTVO

INOVÁCIA
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Typ PS 620-4

Prevedenie 4 vaňové police
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 610 x 640 x 1990
Vnútorné rozmery Š x H x V [mm] 520 x 410 x 1750
Nosnosť políc [kg] 50
Záchytný objem podlahovej vane [l] 35
Hmotnosť [kg] 55
Obj. č. 281-505-JA

>> <<

VŠETKO Z JEDNEJ RUKY!

www.denios.sk/servis

Servis & údržba 
ptriamo od výrobcu 
0800 11 80 70

Praktická podlahová záchytná vaňa bezpečne zachytí prípadné úniky 
nebezpečných kvapalín.  Prípadný únik kvapaliny bude rýchlo objavený - 
jednoduchým pohľadom do záchytnej vane. 

Detektor úniku nebezpečných látok SpillGuard®

SpillGuard®
Obj. č. 271-433-JA

SpillGuard® connect
Obj. č. 276-016-JA

 

 

 W skriňa z vysoko odolného plastu (polyetylénu), vaňové police tiež z plastu, 
dvere z plastu vystuženého sklenými vláknami

 W možnosť pripojenia odvetrania (pre vysoké skrine, V 1990 mm)
 W certifikovaná kvalita - DIBt všeobecné stavebné povolenie  Z-40.22-543
 W teplotný rozsah -20 °C až +40 °C.

Pozri stranu

346

https://www.denios.sk/products/281505
https://www.denios.sk/products/271433
https://www.denios.sk/products/276016
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PRÍSLUŠENSTVO
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Typ PS 1820

Prevedenie 1 podlahová vaňa, 3 vaňové police 
v každom oddiele skriňu

Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 1805 x 610 x 1990
Vnútorné rozmery Š x H x V [mm] 665 x 370 x 1320
Nosnosť záchytnej vane [kg] 20
Záchytný objem podlahovej vane [l] 12
Záchytný objem policovej vane [l] 6
Hmotnosť [kg] 130
Obj. č. 282-648-JA

Skrine na kyseliny a lúhy PolyStore sú vhodné k praktickému použitiu v laboratóriách a v dieľňach. Zaručujú bezpečné a predpisové 
skladovanie vodu ohrozujúcich látok a agresívnych kvapalín. 

Skrine na kyseliny a lúhy PolyStore 

Ventilátor pre skriňu PolyStore
 W spoľahlivo odvádza vznikajúce plyny alebo 
výpary z vnútorného priestoru skrinekryt 
z plastu, ktorý je odolný voči kyselinám a 
lúhom

 W druh ochrany: CE II 3 G T4
 W objemový tok 0-140 m³/h
 W celkový tlak 200-20 Pa

 W napätie 230 V
 W prúdová spotreba 0,35A
 W napájací zdroj musí byť vybavený zariadením 
pre zbytkový prúd (RCD) podľa DIN VDE 0100

 W hladina hluku 35 dB (A), v 3 m odstupe od 
odvetrávacieho nádstavca

 W typ EP.VE.18610

 W k pripojeniu na vlastné  
odvetrávacie potrubie, Ø 80 mm

Skladujte svoje nebezpečné látky prehľadne a bezpečne v jednej priestornej skrini s posuvnými dverami. Praktické vane z plastu zabránia v 
prípade nehody veľkému znečisteniu celej skrine. Vane je možné ľahko vybrať, napr. na účelom vyčistenia.

 W uzamykateľná, priestoro úsporná  
( nie je treba priestor pre 
otváranie dvier)

 W optimálny prístup k uskladnenému 
materiálu vďaka veľkým dverám

 W svetlá výška:  
spodná polica: 390 mm 
obe stredné police: 316 mm 
horná polica: 295 mm 
svetlá šírka: 699 na 666 mm 
svetlá hĺbka: 373 mm

 W 2 oddelené vnútorné priestory
 W dno skrine ako vodotesná 
záchytná vaňa

Obj. č. 212-190-JA

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

Prevedenie 2 vaňové police 2 vaňové police 2 vaňové police
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 1225 x 640 x 1130 610 x 640 x 600 610 x 640 x 1130
Vnútorné rozmery Š x H x V [mm] 1130 x 410 x 895 525 x 415 x 425 520 x 410 x 895
Nosnosť políc [kg] 50 50 50
Záchytný objem podlahovej vane [l] 75 15 35
Hmotnosť [kg] 53 23 33
Obj. č. 281-509-JA 281-506-JA 281-507-JA
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 W odstavná plocha vaňovej 
police cca 390 mm x 347 mm 

 W integrovaná, nepriepustná 
podlahová vaňa na zachytenie 
prípadných únikov kvapalín

 W pre bezpečné a predpisové skladovanie voduohrozujúcich a agresívnych kvapalín
 W schválené pre skladovanie kvapalín dľa bezpečnostného listu 40-1.1 a kvapaliny nasledujúcich 
skupín:  
vodné roztoky organických kyselín do 10 % 
minerálne kyseliny do 20 % 
anorganické lúhy a alkalické hydrolyzované soli vo vodnatom roztoku (pH>8), okrem roztoku 
amoniaku a oxidačných roztokov solí (napr. hypochlorid).  
roztoky anorganických neoxidujúcích solí s pH-hodnotou mezi 6 a 8

 W skriňa z vysoko odolného plastu (polyetylénu), vaňové police tiež z plastu, dvere z plastu vystuženého 
sklenými vláknami

 W možnosť pripojenia odvetrania (pre vysoké skrine, V 1990 mm)
 W certifikovaná kvalita - DIBt všeobecné stavebné povolenie  Z-40.22-543
 W teplotný rozsah -20 °C až +40 °C.

1

1

2

2

3

3

>> <<

VŠETKO Z JEDNEJ RUKY!

www.denios.sk/servis

Servis & údržba 
ptriamo od výrobcu 
0800 11 80 70

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

Vybavenie 2 výsuvné vane 2 výsuvné vane 2 výsuvné vane 4 výsuvné vane 4 výsuvné vane 4 výsuvné vane
Vonkajšie rozmery 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
Prevedenie dverí 1 krídlové 1 krídlové 2 krídlové 2 krídlové 2 krídlové 2 krídlové
Záchytný objem výsuvnej vane [l] 11 11 11 11 11 11
Nosnosť výsuvnej vane [kg] 25 25 25 25 25 25
Hmotnosť [kg] 46 58 64 74 112 90
Obj. č. Pánty: naľavo 158-061-JA – – – – –
Obj. č. Pánty: napravo 158-064-JA 235-880-JA – – – –
Obj. č. Pánty: z oboch strán – – 136-862-JA 136-864-JA 235-878-JA 235-879-JA
Príslušenstvo

Obj. č. Podstavec, výška 30 mm 158-071-JA 158-071-JA 133-467-JA 133-467-JA 133-471-JA 133-467-JA
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NOVINKA

Skrine na kyseliny a lúhy

Skriňa na kyseliny a zásady typ SL 112 s 1 výsuvom 
na komoru (možnosť dodania podstavca), 
Obj. č. 136-862-JA 

Skriňa na kyseliny a zásady typ SL 114 s 2 výsuvmi 
na komoru (možnosť dodania podstavca), 
Obj. č. 136-864-JA 

Skriňa na kyseliny a zásady typ SL 62 s 2 výsuvmi 
(možnosť dodania podstavca),  
Obj. č. 158-061-JA 

Typ SL – výška skrine 600 alebo 800 mm

Typ SL

 W na skladovanie agresívnych, nehorľavých, nebezpečných látok v pracovných priestoroch podľa legislatívy
 W vynímateľné vane z umelej hmoty

kyseliny a zásady môžu byť bezpečne skladované oddelene

 W soklová skriňa z dosiek zo špeciálneho vysoko odolného materiálu s povlakom z melamínovej živice
 W dvere uzamykateľné valcovou vložkou, indikácia stavu uzamykania (červené/zelené)
 W rovnomerné odvzdušnenie komôr cez vetrací nátrubok (NW 50) na zadnej stene skrinky

Výška 600 mm Výška 800 mm

 W pre skladovanie 
veľkých nádob 
(2,5 l)

4 vysúvacie police, dodatočne pravá priehradka 
na odloženie materiálu, typ SL 1404

Praktická nová výška:  800 mm, typ SL 602

Kompaktné rozmery - s výškou 800 mm máte 
lepší prístup k malým nádobám, typ SL 1104

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     
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https://www.denios.sk/products/158061
https://www.denios.sk/products/158064
https://www.denios.sk/products/235880
https://www.denios.sk/products/136862
https://www.denios.sk/products/136864
https://www.denios.sk/products/235878
https://www.denios.sk/products/235879
https://www.denios.sk/products/158071
https://www.denios.sk/products/158071
https://www.denios.sk/products/133467
https://www.denios.sk/products/133467
https://www.denios.sk/products/133471
https://www.denios.sk/products/133467
https://www.denios.sk/products/136862
https://www.denios.sk/products/136864
https://www.denios.sk/products/158061
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Typ SL 604 SL 606 SL 1208 SL 1212

Vybavenie 4 výsuvné vane 6 výsuvných vaní 8 výsuvných policové vane 12 výsuvných vaní
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 597 x 603 x 1965 597 x 603 x 1965 1197 x 603 x 1965 1197 x 603 x 1965
Prevedenie dverí 1 krídlové 1 krídlové 2 krídlové 2 krídlové
Záchytný objem výsuvnej vane [l] 11 11 11 11
Nosnosť výsuvnej vane [kg] 25 25 25 25
Hmotnosť [kg] 156 166 255 275
Obj. č. Pánty: naľavo 117-052-JA 117-054-JA – –
Obj. č. Pánty: napravo 117-053-JA 117-055-JA – –
Obj. č. Pánty: z oboch strán – – 158-058-JA 158-059-JA
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VŠETKO Z JEDNEJ RUKY!

www.denios.sk/servis

Servis & údržba 
ptriamo od výrobcu 
0800 11 80 70

Skrine na kyseliny a lúhy

Typ SL – výška skrine 1970 mm
 W kvalitného oceľového plechu, RAL 7035 (svetlo šedé)
 W 6 plne vytiahovateľné police, vrátane plastovej zachytávacej vane s 
povolením všeobecného stavebného dozoru (DIBt)

 W rovnomerné odvzdušnenie komôr cez vetrací nátrubok (NW 75)
 W nekovové vetracie kanály odolné proti korózii
 W uzamykateľné pomocou profilovej vložky (s možnosťou zamknutej polohy)
 W integrované nastavovacie nožičky na vyrovnanie nerovností podlahy

Skriňa na kyseliny a lúhy typu SL 606 
- vrátane 6 výsuvov

Skriňa na kyseliny a zásady typu SL 1208 / 1212, 
voliteľné s 8 alebo 12 výsuvmi.

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     

https://www.denios.sk/products/117052
https://www.denios.sk/products/117054
https://www.denios.sk/products/117053
https://www.denios.sk/products/117055
https://www.denios.sk/products/158058
https://www.denios.sk/products/158059
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 W kvalitného oceľového plechu, RAL 7035 (svetlo šedé)
 W celá uzatváracia mechanika namontovaná mimo skladovací priestor
 W nekovové vetracie kanály odolné proti korózii
 W uzamykateľné pomocou cylindrického zámku

Vybavenie
3 výsuvné vane, 1 priečinok na kyselinu 

fluórovodíkovú
4 výsuvné vane, 1 priečinok na kyselinu 

fluórovodíkovú
5 výsuvných vaní, 1 priečinok na kyselinu 

fluórovodíkovú

Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 597 x 603 x 1965 597 x 603 x 1965 597 x 603 x 1965
Prevedenie dverí 1 krídlové 1 krídlové 1 krídlové
Nosnosť výsuvnej vane [kg] 25 25 25
Záchytný objem výsuvnej vane [l] 11 11 11
Hmotnosť [kg] 158 163 168
Obj. č. Pánty: naľavo 266-878-JA 266-879-JA 266-880-JA
Obj. č. Pánty: napravo 266-881-JA 266-882-JA 266-883-JA
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Skrinky na kyseliny a zásady typu SL-Plus s priehradkou na kyselinu fluorovodíkovú

 W kyseliny a zásady môžu byť bezpečne skladované oddelene

 W na skladovanie agresívnych, nehorľavých, nebezpečných látok v pracovných priestoroch podľa legislatívy
 W vynímateľné vane z umelej hmoty

Skrine na kyseliny a zásady na skladovanie agresívnych, nehorľavých, nebezpečných látok v pracovných priestoroch Vrátane samostatného 
oddelenia pre kyselinu fluorovodíkovú. Kyselina fluorovodíková sa musí vždy skladovať oddelene a pod zámkom. V pracovných miestnostiach 
sa musia skladovať kyseliny a zásady v skladovacích skriniach (napr. v skriniach pre kyseliny / zásady)

Priehradka na kyselinu 
fluorovodíkovú je navyše označená 
piktogramom pre akútnu toxicitu

https://www.denios.sk/products/266878
https://www.denios.sk/products/266879
https://www.denios.sk/products/266880
https://www.denios.sk/products/266881
https://www.denios.sk/products/266882
https://www.denios.sk/products/266883
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Skrine na kyseliny a lúhy
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Vybavenie
8 výsuvných vaní, 1 priečinok na kyselinu 

fluórovodíkovú
9 výsuvných vaní, 1 priečinok na kyselinu 

fluórovodíkovú
10 výsuvných vaní, 1 polica na agresívne 

kvapaliny

Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 1197 x 603 x 1965 1197 x 603 x 1965 1197 x 603 x 1965
Prevedenie dverí 2 krídlové 2 krídlové 2 krídlové
Nosnosť výsuvnej vane [kg] 25 25 25
Záchytný objem výsuvnej vane [l] 11 11 11
Hmotnosť [kg] 265 270 280
Obj. č. Pánty: z oboch strán 266-884-JA 266-885-JA 266-886-JA
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 W dodatočný priečinok s integrovanou záchytnou 
vaňou z polypropylénu

 W bezpečné skladovanie kyseliny fluorovodíkovej, 
1-litrové nádoby sa môžu vyberať zvisle

 W zamykateľný priečinok vrátane indikátora stavu 
zámku (červený / zelený)

 W technické vetranie priečinku cez existujúci odsávací 
systém z vnútornej strany skrine

DIBT schválené, záchytné, výsuvné vane
>> <<

VŠETKO Z JEDNEJ RUKY!

www.denios.sk/servis

Servis & údržba 
ptriamo od výrobcu 
0800 11 80 70

Prehliadne a oddelené skladovanie 
nebezpečných látok

https://www.denios.sk/products/266884
https://www.denios.sk/products/266885
https://www.denios.sk/products/266886


Objevte prednosti bezpečnostných skríň na nebezpečné látky ešte teraz! 

Čítajte viac ... 

S veľkým výberom rôzných bezpečnostných skríň nie je vždy ľahké 
nájsť ten najvhodnejší výrobok. Poradíme Vám, aké otázky by ste si 
mali dopredu zodpovedať, aby ste vybrali vhodný model.

www.denios.sk/know-how

Čo hovorí STN EN 14470-1.

Ako s bezpečnostnou skriňou 
ušetríte peniaze 

Perfektná bezpečnostná skríňa: 3 otázky, 
ktoré by ste si mali pred kúpou položiť

Zhrnutie

PRAKTICKÝ SPRIEVODCA

INFOGRAFIKA

INFOGRAFIKA

AKO NA TO

DENIOS know-how
všetko, čo potrebujete vedieť o STN EN 14470-1.

www.denios.sk/en-14470-1

www.denios.sk/ako-usetrit

www.denios.sk/zhrnutie

www.denios.sk/perfektna-skrina

Skrine na nebezpečné látkyy by mali byť vybavené technickým vetraním. 
V týchto prípadoch možno klasifikáciu Ex zóny v skrini a okolo nej vynechať.

Praktický sprievodca

Produkty

FAQ

Rozhovory

Skontrolujte si

Video

Whitepaper 

a veľa iného !

Pre skladovanie horľavín v pracovných priestoroch platia osobitné 
normy a predpisy.

V našej infografike sme pre vás zostavili najdôležitejšie 
informácie.

Každý, kto si vyberie bezpečnostnú skriňu DENIOS s protipožiarnou 
odolnosťou, si môže byť istý, že je typovo testovaná v súlade s 
STN EN 14470-1. Ale čo presne hovorí STN EN 14470-1 a ktorými 
záťažovými testami musí skriňa na nebezpečné látky prejsť?

Zhrnuli sme to pre vás!

https://www.denios.sk/know-how
https://www.denios.sk/en-14470-1
https://www.denios.sk/ako-usetrit
https://www.denios.sk/zhrnutie
https://www.denios.sk/perfektna-skrina


STN EN 14470-1: 
čo je napísané, to je dané, alebo 
bezpečnostná skriňa ako má byť

Záťažový test pre prípad požiaru
Norma STN EN 14470-1 člení bezpečnostné skrine podľa ich požiarnej odolnosti do 4 tried. Označenie typ 15, 30, 60, 90 predstavuje dobu v minútach počas 
ktorej musí v prípade požiaru bezpečnostná skriňa odolať požiaru. Všeobecne je doporučené umiestniť pre skladovanie horľavín v pracovných priestoroch 
protipožiarnú skriňu s požiarnou odolnosťou 90 min., pretože prináša dostatok času pre evakuáciu zamestnancov a hasenie požiaru. Pri voľbe triedy požiarnej 
odolnosti je vždy vhodné brať zreteľ na výsledky vyhodnotenia rizík v prevádzke.

Táto europská norma je v platnosti od roku 2004 a platí i na národnej úrovni. Norma STN EN 14470-1 stanovuje požiadavky a testovacie 
podmienky pre protipožiarné skrine na skaladovanie horľavín na pracovisku. Každá skriňa s požiarnou odolnosťou od Deniosu prešla 
typovou skúškou a spĺňa všetky požiadavky. 

 W Samočinné zatváranie dverí 
Dvere by sa mali vždy samočinne celkom uzavrieť a doba zatvárania by 
mala trvať maximálne 20 sekúnd od spustenia zatvárania. Ak sa jedná o 
skrine so zabudovanou aretáciou, musia sa dvere automaticky uzavrieť 
pri dosiahnutí teploty cca 50 °C (±10 °C) v okolí prednej strany skrine.  

 W Samočinné uzavření odvětrávacích otvorů 
Předepsané odvětrávací otvory pro přívod a odvod vzduchu se musí 
automaticky uzavřít, pokud jsou vystaveny teplotě 70 °C (±10 °C). 

 W Nosnosť vnútorného vybavenia 
Police a výsuvy bezpečnostnej skrine musia mať od výrobcu deklarovanú 
maximálnu nosnosť, ktorá musí zostať zachovaná i behom požiaru. 

 W Funkčnosť záchytnej vane 
Pre zachytenie prípadných úkvapov nebezpečných látok musí byť skriňa 
vybavená záchytnou vaňou so zodpovedajúcim, záchytným objemom, 
ktorá je umiestnená pod najnižšou skladovacou úrovňou. Musí byť 
schopná zachytiť aspom 10% všetkých skladovaných látok a minimálne 
objem najväčšej skladovanej nádoby. Musí zostať tiež plne funkčná i 
behom prípadného požiaru. 

Ak je skriňa označená tiredou požiarnej odolnosti podľa STN EN 14470-1, výrobca ručí za to, že skriňa spĺňa konštrukčné požiadavky podľa vyššie uvedenej 
normy a deklarovaná požiarná odolnosť je preskúšaná a doložená príslušnými dokumentami. Požiarná odolnosť nosných prvkov je preskúšaná pre každý typ 
bezpečnostnej skrine. Pri záťažovom teste je skriňa umiestnená do špeciálnej pece, kde je zahrievaná podľa teplotnej krivky podľa STN EN 1363-1, pričom 
sa meria vzostup teploty vo vnútri skrine. V závislosti na čase, kedy nárast vnútornej teploty na niektoróm zo sledovaných miest dosiahne 180 °C, je skriňa 
klasifikovaná ako typ 15, 30, 60 alebo 90. Je tiež testované, či skriňa spĺňa ďalšie požiadavky normy STN EN 14470-1 ku ktorým patrí:

Vznik požiaru:
Spustí sa požiarný 
alarm a zamestnanci 
by mali opustiť 
priestor. 

Doba trvania požiaru 
5-10 minút:
Prebehne evakuácia 
zamestnancov a hasiči 
sú už na ceste.

Doba trvania požiaru 
10-15 minút:
Hasiči dorazia na miesto 
a začínajú požiar hasiť.

Doba požiaru 15-90 minút:
Dochádza k uhasenie požiaru. 
Bezpečnostné skrine typ 90 
poskytujú dostatok času k 
získaniu kontroly nad  
vypuknutým požiarom.

Prečo je doporučovaná požiarna odolnosť 90 minút:
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Typ CS-30-T CS-30

Vybavenie 3 výsuvné policové vane 2 vkladacie police, 1 podlahová vaňa
Vonkajšie rozmery Š x H x V [mm] 1055 x 520 x 1950 1055 x 520 x 1950
Nosnosť police [kg] – 100
Nosnosť výsuvnej vane [kg] 30 –
Záchytný objem výsuvnej vane [l] 34 –
Záchytný objem podlahovej vane [l] – 33
Obj. č. 219-292-JA 219-293-JA
Príslušenstvo

Obj. č. ďalšia polica – 202-803-JA
Obj. č. Vložka z dierovaného plechu pre podlahovú vaňu – 202-811-JA
Obj. č. ďalšia výsuvná vaňa 202-804-JA –
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Skriňa na chemikálie s bezpečnostným boxom

 W nie je potrebná osobitná skriňa na skladovanie horľavých kvapalín
 W bezpečnostný box s zachytávacou vaňou, samozatváracie dvere a 
odvetrávacia prípojka (NW 75)

 W teleso z kvalitného oceľového plechu s odolným vysokokvalitným 
štruktúrovaným lakovaním

 W integrované nastavovacie nožičky - jednoduché narovnanie skrine v 
prípade nerovnosti podlahy

 W prirodzené vetranie prostredníctvom vetracích otvorov v oblasti dna
 W malé množstvá horľavých kvapalín (plechovky s lakom, lakovacie 
tyčinky, rozprašovacie plechovky atď.) sa bezpečne a podľa prepisov 
skladujú v bezpečnostnom boxe typu 30

 W krídlové dvere s profilovou vložkou

vr. bezpečnostného boxu typ 30 pre bezpečné a predpisové skladovanie horľavín dľa EN 14470-1 a TRGS 510 (príloha 1) 
v jednoplášťových oceľových skriniach.

Malé množstvo horľavých kvapalín môže byť bezpečne uložené v bezpečnostnom 
boxe typu 30. Skriňa na chemikálie Systema-Plus typ CS-30, poskytuje tým 
ochranu pre horľavé a vodu ohrozujúce kvapaliny.

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Skriňa na chemikálie Systema-Plus CS-30-T je orientovaná na 
užívateľa, v prevedení s výsuvnými vaňami.

Skriňa na chemikálie Systema-Plus s boxom s požiarnou odolnosťou 30min.

v ponuke v 7 farbách RAL

Pri objednávke zadajte požadovanú farbu dverí.

Farba korpusu: antracitovo sivá

https://www.denios.sk/search?query=219292
https://www.denios.sk/search?query=219293
https://www.denios.sk/products/202803
https://www.denios.sk/products/202811
https://www.denios.sk/products/202804
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Typ PSM 19 P UWS 19 P

Vybavenie 2 policové vane, 1 záchytná, podlahová vaňa 2 policové vane, 1 záchytná, podlahová vaňa
Prevedenie Dvere s vetracími otvormi Dvere bez vetracích otvorov
Vonkajšie rozmery Š x H x V [mm] 950 x 500 x 1950 950 x 500 x 1950
Nosnosť záchytnej vane [kg] 50 50
Farba korpus zelená verzia modrá verzia
Farba dverí zelená verzia červená verzia
Obj. č. 165-279-JA 165-277-JA
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Skriňa na chemikálie s bezpečnostným boxom

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     

na priestorovo nenáročné skladovanie horľavých a agresívnych 
nebezpečných látok

Vrátane boxu na nebezpečné látky typ 30 dľa EN 14470-1 pre predpisové skladovanie 
horľavých kvapalín (H224-226) v jednoplášťových skriniach z oceľového plechu.

Skriňa na chemikálie úložným s 30 min. úložným boxom 

 W nie je potrebná osobitná skriňa na skladovanie horľavých kvapalín
 W bezpečnostný box so záchytnou vaňou (5 litrov), samozatváracie dvere a odvetrávacia prípojka (NW 75)
 W malé množstvá horľavých kvapalín (plechovky s lakom, lakovacie tyčinky, rozprašovacie plechovky atď.) 
sa bezpečne a podľa prepisov skladujú v bezpečnostnom boxe typu 30

 W skriňa na chemikálie s 2 vaňovými policamii a 1 odskúšanou vodotesnou spodnou vaňou (oceľový plech pozinkovaný), podľa Stawa-R
 W pevná práškovo lakovaná konštrukcia z oceľového plechu

Detail: vetracie otvory na 
prednej strane skrine.

>> <<

VŠETKO Z JEDNEJ RUKY!

www.denios.sk/servis

Servis & údržba 
ptriamo od výrobcu 
0800 11 80 70

https://www.denios.sk/products/165279
https://www.denios.sk/products/165277
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Info k typu skrine 30: (výsuvy dľa platnej legislatívy) v požiarnom úseku môže byť umiestnená len 1 skriňa s 30 min. požiarnou odolnosťou 
V oblasti väčšej ako 100 m² smie byť na každých 100 m² umiestnená jedna skriňa.
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Typ 30-63 30-93 30-123

Vybavenie 3 vkladacie police, podlahová vaňa s krytom 
z dierovaného plechu

3 vkladacie police, podlahová vaňa s krytom 
z dierovaného plechu

3 vkladacie police, podlahová vaňa s krytom 
z dierovaného plechu

Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 564 x 620 x 1947 864 x 620 x 1947 1164 x 620 x 1947
Vnútorné rozmery Š x H x V [mm] 450 x 519 x 1626 750 x 519 x 1626 1050 x 519 x 1626
Nosnosť police [kg] 75 75 75
Záchytný objem podlahovej vane [l] 22 23 33
Hmotnosť [kg] 180 235 280
Obj. č. Pánty: naľavo 218-311-JA 218-327-JA –
Obj. č. Pánty: napravo 218-319-JA 218-335-JA –
Obj. č. Pánty: z oboch strán – – 218-343-JA
Príslušenstvo

Obj. č. ďalšia polica 116-987-JA 133-979-JA 116-975-JA
Obj. č. kryt podstavca 219-570-JA 219-572-JA 219-573-JA
Obj. č. vložná vaňa z plastu 133-976-JA 133-978-JA 116-939-JA
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Požiarne odolné skrine na nebezpečné látky

na bezpečné a predpisové skladovanie horľavých kvapalín, 
s požiarnou odolnosťou 30 minút, dľa EN 14470-1

Bezpečná preprava vďaka 
podjazdnému podstavcu.

Skriňa na nebezpečné látky Basis-Line, typu 30-123, korpus 
antracitovo šedý (RAL 7016), dvere svetlošedé (RAL 7035) 
odvetrací nádstavec ako príslušenstvo na pianie.

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Ohňovzdorné skrine na nebezpečné látky Basis-Line s 30-minútovou požiarnou 
odolnosťou, policami a podlahovou vaňou

 W ľahko otvárateľné dvere skrine zostávajú otvorené pri ľubovoľnom uhle, samočinné uzatváranie v prípade požiaruintegrovaný podstavec, 
umožňuje ľahkú prepravu (podstavec môže byť uzatvorený dodatočne dodávaným predným krytom)

 W odvetrávacia prípojka (NW 75) na vrchu skrine

https://www.denios.sk/products/218311
https://www.denios.sk/products/218327
https://www.denios.sk/products/218319
https://www.denios.sk/products/218335
https://www.denios.sk/products/218343
https://www.denios.sk/products/116987
https://www.denios.sk/products/133979
https://www.denios.sk/products/116975
https://www.denios.sk/products/219570
https://www.denios.sk/products/219572
https://www.denios.sk/products/219573
https://www.denios.sk/products/133976
https://www.denios.sk/products/133978
https://www.denios.sk/products/116939
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Typ 30-64 30-66 30-124 30-126

Vybavenie
4 výsuvné vane

6 výsuvných vaní
4 výsuvné vane

6 výsuvných vaní

Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 564 x 620 x 1947 564 x 620 x 1947 1164 x 620 x 1947 1164 x 620 x 1947
Vnútorné rozmery Š x H x V [mm] 450 x 519 x 1626 450 x 519 x 1626 1050 x 519 x 1626 1050 x 519 x 1626
Nosnosť výsuvnej vane [kg] 25 25 60 60
Záchytný objem výsuvnej vane [l] 4 4 30 30
Záchytný objem podlahovej vane [l] 11 11 33 33
Hmotnosť [kg] 190 204 311 343
Obj. č. Pánty: naľavo 218-351-JA 218-391-JA – –
Obj. č. Pánty: napravo 218-359-JA 218-399-JA – –
Obj. č. Pánty: z oboch strán – – 218-383-JA 218-423-JA
Príslušenstvo

Obj. č. vložná vaňa z plastu 148-590-JA 148-590-JA 148-583-JA 148-583-JA
Obj. č. kryt podstavca 219-570-JA 219-570-JA 219-573-JA 219-573-JA

Súčasťou dodávky skrine na nebezpečné látky 
je podjazdný podstavec. Ten môže byť z predu 
uzavretý krytom.
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PRÍSLUŠENSTVO

Odvetracie nádstavece, odsávače 
ventilátory a ďalšie 
príslušenstvo nájdete

Pozri stranu

146

v ponuke v 7 farbách RAL

Pri objednávke zadajte požadovanú farbu dverí.

Farba korpusu: antracitovo sivá

Požiarne odolné skrine na nebezpečné látky

na bezpečné a predpisové skladovanie horľavých kvapalín, 
s požiarnou odolnosťou 30 minút, dľa EN 14470-1
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Výsuvné vane zaručujú pohodlné a čisté 
skladovanie. Podlahová vaňa bezpečne 
zachytáva všetky unikajúce kvapaliny

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Ohňovzdorné skrine na nebezpečné látky Basis-Line s 
30-minútovou požiarnou odolnosťou, výsuvnými vaňami 
a podlahovou vaňou

 W podlahová vaňa (preskúšaná vaňa)

Skriňa na nebezpečné materiály Basis-
Line, typ 30-66, so 6 výsuvnými vaňami 
a 1 podlahovou vaňou

>> <<

VŠETKO Z JEDNEJ RUKY!

www.denios.sk/servis

Servis & údržba 
ptriamo od výrobcu 
0800 11 80 70

https://www.denios.sk/products/218351
https://www.denios.sk/products/218391
https://www.denios.sk/products/218359
https://www.denios.sk/products/218399
https://www.denios.sk/products/218383
https://www.denios.sk/products/218423
https://www.denios.sk/products/148590
https://www.denios.sk/products/148590
https://www.denios.sk/products/148583
https://www.denios.sk/products/148583
https://www.denios.sk/products/219570
https://www.denios.sk/products/219570
https://www.denios.sk/products/219573
https://www.denios.sk/products/219573
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Typ GA-900-4 GA-900-6 GA-1200-4 GA-1200-6

Vybavenie 4 výsuvné vane 6 výsuvných vaní 4 výsuvné vane 6 výsuvných vaní
Vonkajšie rozmery 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
Vnútorné rozmery 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
Nosnosť výsuvnej vane [kg] 60 60 60 60
Záchytný objem výsuvnej vane [l] 19 19 30 30
Záchytný objem podlahovej vane [l] 22 22 33 33
Hmotnosť [kg] 391 418 473 505
Obj. č. žltá verzia (RAL 1004) 218-431-JA 218-433-JA 218-435-JA 218-437-JA
Obj. č. svetlosivá verzia (RAL 7035) 218-432-JA 218-434-JA 218-436-JA 218-438-JA
Príslušenstvo

Obj. č. vložná vaňa z plastu – – 148-583-JA 148-583-JA
Obj. č. Prepravný podstavec – – 165-319-JA 165-319-JA
Obj. č. podstavec 195-611-JA 195-611-JA – –
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Odvetracie nádstavece, odsávače 
ventilátory a ďalšie príslušenstvo 
nájdete

Pozri stranu

146

Požiarne odolné skrine na nebezpečné 
látky

Ohňovzdorné skrine na nebezpečné látky Edition-G s výsuvnými vaňami

Pri skladovaní nebezpečných látok je vždy dôležitý počet a veľkosť vložených nádob. Pri 4 
výsuvných vaniach máte väčšiu variabilitu pri voľbe Vašich veľkostí nádob...

... Pričom je 6 výsuvov vhodných pre menšie nádoby.

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

podlahová vaňa (otestovaná podľa Stawa-R)

 W na bezpečné a predpisové skladovanie horľavých kvapalín, s požiarnou odolnosťou 90 minút, dľa EN 14470-1
 W vnútorné povrchy majú chemicky odolný plastový povlak odolný voči úderom a škrabancom, ľahké čistenie
 W podlahová vaňa dľa Stawa-R, skrine s výsuvnými vaňami sú vr. jednej podlahovej vane

126

https://www.denios.sk/products/218431
https://www.denios.sk/products/218433
https://www.denios.sk/products/218435
https://www.denios.sk/products/218437
https://www.denios.sk/products/218432
https://www.denios.sk/products/218434
https://www.denios.sk/products/218436
https://www.denios.sk/products/218438
https://www.denios.sk/products/148583
https://www.denios.sk/products/148583
https://www.denios.sk/products/165319
https://www.denios.sk/products/165319
https://www.denios.sk/products/195611
https://www.denios.sk/products/195611
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Typ G-901 G-1201

Vybavenie 3 vkladacie police, podlahová vaňa s krytom z dierovaného 
plechu

3 vkladacie police, podlahová vaňa s krytom z dierovaného 
plechu

Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 896 x 616 x 1968 1196 x 616 x 1968
Vnútorné rozmery Š x H x V [mm] 750 x 524 x 1742 1050 x 524 x 1742
Nosnosť police [kg] 75 75
Záchytný objem podlahovej vane [l] 23 33
Hmotnosť [kg] 357 435
Obj. č. žltá verzia (RAL 1004) 148-564-JA 116-979-JA
Obj. č. svetlosivá verzia (RAL 7035) 133-980-JA 116-981-JA
Príslušenstvo

Obj. č. ďalšia polica 133-979-JA 116-975-JA
Obj. č. Prepravný podstavec – 165-319-JA
Obj. č. podstavec 195-611-JA –
Obj. č. vložná vaňa z plastu 133-978-JA 116-939-JA
Obj. č. Aretácia dverí 116-977-JA 116-977-JA

Sk
la

do
va

ni
e 

ne
be

zp
eč

ný
ch

 lá
to

k

na bezpečné a predpisové skladovanie horľavých kvapalín, 
s požiarnou odolnosťou 90 minút, dľa EN 14470-1

Požiarne odolné skrine na nebezpečné látky

Ohňovzdorné skrine na nebezpečné látky Edition-G, 
s policami

 W samočinné uzatváranie dverí v prípade požiaru
 W vybavené odvetrávacou prípojkou (NW 75) na vrchu skrine
 W ochrana proti neoprávnenému prístupu, dvere sú uzamykatelné

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     

podlahová vaňa (otestovaná podľa Stawa-R)

127

>> <<

VŠETKO Z JEDNEJ RUKY!

www.denios.sk/servis

Servis & údržba 
ptriamo od výrobcu 
0800 11 80 70

https://www.denios.sk/products/148564
https://www.denios.sk/products/116979
https://www.denios.sk/products/133980
https://www.denios.sk/products/116981
https://www.denios.sk/products/133979
https://www.denios.sk/products/116975
https://www.denios.sk/products/165319
https://www.denios.sk/products/195611
https://www.denios.sk/products/133978
https://www.denios.sk/products/116939
https://www.denios.sk/products/116977
https://www.denios.sk/products/116977


Oddelenie vľavo Oddelenie vpravo

Spoločné skladovanie nebezpečných látok:  
Zákaz spoločného skladovania platí len 
od určitého hraničného množstva, ktoré sa 
spravidla nedosahuje pri skladovaní v skri-
niach na nebezpečné látky. Viac informácií 
nájdete v TRGS 510
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Typ 600-22 600-32A 1200-33 1200-63A

Priehradka skrine hore/dole hore/dole vľavo/vpravo vľavo/vpravo

Vybavenie
v každej časti 2 

police a 1 vaňová 
polica

3 výsuvné kovové 
vane a 3 vaňové 

plice plastové

3 kovové police, 
podľahová vaňa a 3 

plastové vaňové police, 
podľahová vaňa

6 kovových výsuvných 
vaní a 3 plastové 

vaňové police, 
podľahová vaňa

Vonkajšie rozmery 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
Vnútorné rozmery 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
Nosnosť police [kg] 75 75 75 75
Nosnosť výsuvnej vane [kg] – 25 – 25
Záchytný objem výsuvnej vane [l] – 5 – 5
Záchytný objem podlahovej vane [l] 22 11 22 11
Hmotnosť [kg] 291 301 474 502
Obj. č. žltá verzia (RAL 1004) 224-700-JA 224-702-JA 224-696-JA 224-698-JA
Obj. č. svetlosivá verzia (RAL 7035) 224-701-JA 224-703-JA 224-697-JA 224-699-JA
Príslušenstvo

Obj. č. Prepravný podstavec – – 165-319-JA 165-319-JA
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Skladovanie nebezpečných látok pri atraktívnom pomere 
ceny a výkonu

Požiarne odolné skrine na nebezpečné látky

Kombi-skriňa na nebezpečné látky Edition-G, 
typ 1200-63A, Obj. č. 224-699-JA 

Kombi-skriňa na nebezpečné 
látky Edition-G, typ 1200-33.

Na základe osvedčených skríň na nebezpečné látky z programu DENIOS tento praktický variant ponúka možnosť skladovania rôznych 
tried nebezpečných látok (LGK) v jednej skrini.

 W vybavené odvetrávacou prípojkou (NW 75) na streche skrine
 W trieda ohňovzdornosti 90 minút (typ 90 podľa EN 14470-1)
 W vysoká flexibilita vďaka kombinovateľnému vnútornému vybaveniu:  policiam (výškovo nastaviteľným), výsuvným vaňam alebo dnom vaní bez obsahu kovov
 W pevné a s dlhou životnosťou: bezpečnostné prvky montované mimo skladovacích priestoroch sú chránené proti korózii
 W dná vaní bez obsahu kovov (pre skladovanie agresívnych nebezpečných látok)
 W integrované nastavovacie nožičky na vyrovnanie nerovností podlahy
 W vrátane aretácie dverí, dvere uzamykateľné pomocou profilovej vložky

oddelené skladovanie: 
zaistené vďaka masívnym 
oddeľovacím stenám

Ľavá priehradka skrine s 
3 policami, 1 podlahovou 
záchytnou vaňou vrátane vložky 
z dierovaného plechu, pravá 
priehradka skrine s 3 plastovými 
vaňovými policami a plastovej 
podlahovej záchytnej vane.

Ľavá priehradka skrine so 6 výsuvnými kovovými 
vaňami, pravá priehradka skrine s 3 plastovými 
policovými vaňami a plastovej podlahovej 
záchytnej vane.

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Symboly nebezpečných látok znázorňujú, 
aké kvapaliny sa v ktorom oddelení skrine 
môžu byť skladované

https://www.denios.sk/products/224700
https://www.denios.sk/products/224702
https://www.denios.sk/products/224696
https://www.denios.sk/products/224698
https://www.denios.sk/products/224701
https://www.denios.sk/products/224703
https://www.denios.sk/products/224697
https://www.denios.sk/products/224699
https://www.denios.sk/products/165319
https://www.denios.sk/products/165319
https://www.denios.sk/products/224699
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Typ GF-1201 GF-1201-4 GF-1201-6

Vybavenie 3 vkladacie police, podlahová vaňa s krytom z 
dierovaného plechu 4 výsuvné vane 6 výsuvných vaní

Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 1196 x 616 x 1968 1196 x 616 x 1968 1196 x 616 x 1968
Vnútorné rozmery Š x H x V [mm] 1050 x 524 x 1742 1050 x 524 x 1742 1050 x 524 x 1742
Nosnosť police [kg] 75 – –
Nosnosť výsuvnej vane [kg] – 60 60
Záchytný objem podlahovej vane [l] 33 33 33
Záchytný objem výsuvnej vane [l] – 30 30
Hmotnosť [kg] 448 486 518
Obj. č. žltá verzia (RAL 1004) 119-283-JA 119-279-JA 119-282-JA
Obj. č. svetlosivá verzia (RAL 7035) 119-284-JA 119-278-JA 119-289-JA
Príslušenstvo

Obj. č. Prepravný podstavec 165-319-JA 165-319-JA 165-319-JA
Obj. č. ďalšia polica 116-975-JA – –
Obj. č. vložná vaňa z plastu 116-939-JA 148-583-JA 148-583-JA
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PRÍSLUŠENSTVO

>> <<

VŠETKO Z JEDNEJ RUKY!

www.denios.sk/servis

Servis & údržba 
ptriamo od výrobcu 
0800 11 80 70

Požiarne odolné skrine na nebezpečné látky

Skriňa na nebezpečné látky Edition-G typ 
GF-1201, žltá so skladacími dverami, 3 
vložné police, podlahová záchytná vaňa a 
kryt z dierovaného plechu, aretácia dverí, 
Obj. č. 119-283-JA

 W vrátane vybavenia ONE-TOUCH - pohodlné a plynulé otváranie skrine s 
minimálnym úsilím

 W samočinné uzatváranie dverí v prípade požiaru
 W automatické zatváranie dverí po 60 sekundách
 W súčasné otvorenie dvoch dvier jednou rukoväťou, zablokovanie dverí v 
otvorenej polohe pomocou aretačného zariadenia

 W vybavené odvetrávacou prípojkou (NW 75) na vrchu skrine
 W výsuvné vane s ľahkým chodom, uzamykateľné

Ohňovzdorné skrine na nebezpečné látky 
Edition-G, ONE-TOUCH, so skladacími dverami
na bezpečné a predpisové skladovanie horľavých kvapalín, 
s požiarnou odolnosťou 90 minút, dľa EN 14470-1

 W vodotesná podlahová vaňa (otestovaná podľa Stawa-R)

Uzamykateľná odkladacia 
skrinka na nebezpečný 
materiál

(na prianie, uzamykateľný skladovací box)

 

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Obj. č. 116-982-JA

https://www.denios.sk/products/119283
https://www.denios.sk/products/119279
https://www.denios.sk/products/119282
https://www.denios.sk/products/119284
https://www.denios.sk/products/119278
https://www.denios.sk/products/119289
https://www.denios.sk/products/165319
https://www.denios.sk/products/165319
https://www.denios.sk/products/165319
https://www.denios.sk/products/116975
https://www.denios.sk/products/116939
https://www.denios.sk/products/148583
https://www.denios.sk/products/148583
https://www.denios.sk/products/119283
https://www.denios.sk/products/116982
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Typ G-600-F G-600-2-F G-1200-F G-1200-2-F

Vybavenie 1 polica, podlahová vaňa s 
krytom z dierovaného plechu 2 výsuvné vane 1 polica, podlahová vaňa s 

krytom z dierovaného plechu 2 výsuvné vane

Vonkajšie rozmery 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
Vnútorné rozmery 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
Nosnosť police [kg] 75 – 75 –
Nosnosť výsuvnej vane [kg] – 25 – 60
Záchytný objem podlahovej vane [l] 22 11 33 33
Hmotnosť [kg] 190 197 293 333
Obj. č. žltá verzia (RAL 1004) pánty vľavo 122-884-JA 218-455-JA – –
Obj. č. žltá verzia (RAL 1004) pánty vpravo 208-518-JA 218-457-JA – –
Obj. č. svetlosivá verzia (RAL 7035) pánty vľavo 208-515-JA 218-459-JA – –
Obj. č. svetlosivá verzia (RAL 7035) pánty vpravo 208-519-JA 218-461-JA – –
Obj. č. žltá verzia (RAL 1004) – – 117-033-JA 218-467-JA
Obj. č. svetlosivá verzia (RAL 7035) – – 208-513-JA 218-469-JA
Príslušenstvo

Obj. č. ďalšia polica 116-987-JA – 116-975-JA –
Obj. č. Aretácia dverí 116-988-JA – 116-977-JA –
Obj. č. vložná vaňa z plastu 133-976-JA 148-590-JA 116-939-JA 148-583-JA
Obj. č. Prepravný podstavec – – 165-319-JA 165-319-JA

Požiarne odolné skrine na nebezpečné látky

Ohňovzdorné skrine na nebezpečné látky Edition-G
 W na bezpečné a predpisové skladovanie horľavých kvapalín, s požiarnou odolnosťou 90 minút, dľa EN 14470-1
 W vybavené odvetrávacou prípojkou (NW 75) na vrchu skrine
 W výškovo nastavitelné nožičky na jednoduché narovnanie skríň v prípade nerovností podlahy
 W s vodotesnou podľahovou vaňou (podľa Stawa-R), oceľový plech práškovo lakovaný, vrátane krytu z 
perforovaného plechu ako dodatočnej skladovacej plochy

 W ochrana proti neoprávnenému prístupu, dvere sú uzamykatelné
 W vodotesná podlahová vaňa (otestovaná podľa Stawa-R)

vodotesná podlahová vaňa 
(otestovaná podľa Stawa-R)

Skriňa na nebezpečné látky Edition-G typ G-1200-F s policou, podlahovou záchytnou 
vaňou s krytom z dierovaného plechu. Druhá polica na prianie ako príslušenstvo.

Skrine na nebezpečné látky sú priestorovo úsporné, ako tu 
vyobrazený typ G-600-2-F s dvoma výsuvnými vaňami.

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Obj. č. 218-459-JAObj. č. 117-033-JA

https://www.denios.sk/products/122884
https://www.denios.sk/products/218455
https://www.denios.sk/products/208518
https://www.denios.sk/products/218457
https://www.denios.sk/products/208515
https://www.denios.sk/products/218459
https://www.denios.sk/products/208519
https://www.denios.sk/products/218461
https://www.denios.sk/products/117033
https://www.denios.sk/products/218467
https://www.denios.sk/products/208513
https://www.denios.sk/products/218469
https://www.denios.sk/products/116987
https://www.denios.sk/products/116975
https://www.denios.sk/products/116988
https://www.denios.sk/products/116977
https://www.denios.sk/products/133976
https://www.denios.sk/products/148590
https://www.denios.sk/products/116939
https://www.denios.sk/products/148583
https://www.denios.sk/products/165319
https://www.denios.sk/products/165319
https://www.denios.sk/products/218459
https://www.denios.sk/products/117033
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Typ G-600-FP G-600-2-FP G-1200-FP G-1200-2-FP

Vybavenie 1 polica, podlahová vaňa s 
krytom z dierovaného plechu 2 výsuvné vane 1 polica, podlahová vaňa s 

krytom z dierovaného plechu 2 výsuvné vane

Vonkajšie rozmery 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
Vnútorné rozmery 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
Nosnosť police [kg] 75 – 75 –
Nosnosť výsuvnej vane [kg] – 25 – 60
Záchytný objem podlahovej vane [l] 22 11 33 33
Hmotnosť [kg] 191 198 295 335
Obj. č. žltá verzia (RAL 1004) pánty vľavo 158-139-JA 218-447-JA – –
Obj. č. žltá verzia (RAL 1004) pánty vpravo 208-520-JA 218-449-JA – –
Obj. č. svetlosivá verzia (RAL 7035) pánty vľavo 208-516-JA 218-451-JA – –
Obj. č. svetlosivá verzia (RAL 7035) pánty vpravo 208-522-JA 218-453-JA – –
Obj. č. žltá verzia (RAL 1004) – – 158-501-JA 218-463-JA
Obj. č. svetlosivá verzia (RAL 7035) – – 208-514-JA 218-465-JA
Príslušenstvo

Obj. č. ďalšia polica 116-987-JA – 116-975-JA –
Obj. č. vložná vaňa z plastu 133-976-JA 148-590-JA 116-939-JA 148-583-JA
Obj. č. Prepravný podstavec – – 165-319-JA 165-319-JA

Požiarne odolné skrine na nebezpečné látky

Výsuvné vane sú mimoriadne vhodné na skladovanie 
mnohých malých nádob, ako napr. tu typ G-1200-2-FP

 W na bezpečné a predpisové skladovanie horľavých kvapalín, s požiarnou odolnosťou 90 minút, 
dľa EN 14470-1

 W trieda požiarnej odolnosti 90 minút (typ 90 podľa EN 14470-1)

Box pre chemikálie pre 
oddelené skladovanie 
kyselín a lúhov

 W box je vybavený sklopným vekom 
a postrannými rukoväťami

 W hodí sa pre všetky skrine na 
nebezpečné látky s vložnými 
policami

 W rozmery Š x H x V (mm):  
410 x 300 x 260

Skriňa na nebezpečné látky, 
typ G-600-FP

ONE TOUCH modely vám ponúkajú: 
aretáciu dverí 
automatiku uzatvárania dverí 
optický a akustický výstražný signál 
pred automatickým zatvorením dverí

Ohňovzdorné skrine na nebezpečné látky Edition-G, 
dvere vybavené systémom otvárania ONE TOUCH

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Obj. č. 218-463-JA

Obj. č. 117-020-JA

Obj. č. 158-139-JA,  

>> <<

VŠETKO Z JEDNEJ RUKY!

www.denios.sk/servis

Servis & údržba 
ptriamo od výrobcu 
0800 11 80 70

Pozri stranu

146

https://www.denios.sk/products/158139
https://www.denios.sk/products/218447
https://www.denios.sk/products/208520
https://www.denios.sk/products/218449
https://www.denios.sk/products/208516
https://www.denios.sk/products/218451
https://www.denios.sk/products/208522
https://www.denios.sk/products/218453
https://www.denios.sk/products/158501
https://www.denios.sk/products/218463
https://www.denios.sk/products/208514
https://www.denios.sk/products/218465
https://www.denios.sk/products/116987
https://www.denios.sk/products/116975
https://www.denios.sk/products/133976
https://www.denios.sk/products/148590
https://www.denios.sk/products/116939
https://www.denios.sk/products/148583
https://www.denios.sk/products/165319
https://www.denios.sk/products/165319
https://www.denios.sk/products/218463
https://www.denios.sk/products/117020
https://www.denios.sk/products/158139
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Typ G-601 GA-600-4 GA-600-6 GF-601 GF-601.4 GF-601.6

Vybavenie
3 vkladacie police, 

podlahová vaňa s krytom 
z dierovaného plechu

4 výsuvné vane
6 výsuvných vaní

3 vkladacie police, 
podlahová vaňa s krytom 

z dierovaného plechu

4 výsuvné vane
6 výsuvných vaní

Vonkajšie rozmery Š x H x V (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
Vnútorné rozmery Š x H x V [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
Nosnosť police [kg] 75 – – 75 – –
Záchytný objem podlahovej vane [l] 22 11 11 22 11 11
Hmotnosť [kg] 272 286 300 276 290 304
Obj. č. žltá verzia (RAL 1004), pánty vľavo 158-084-JA 218-439-JA 218-443-JA 218-456-JA 218-485-JA 218-489-JA
Obj. č. žltá verzia (RAL 1004), pánty vpravo 158-088-JA 218-441-JA 218-445-JA 218-495-JA 218-487-JA 218-491-JA
Obj. č. svetlosivá verzia (RAL 7035), pánty vľavo 158-083-JA 218-440-JA 218-444-JA 218-460-JA 218-486-JA 218-490-JA
Obj. č. svetlosivá verzia (RAL 7035), pánty vpravo 158-086-JA 218-442-JA 218-446-JA 218-496-JA 218-488-JA 218-492-JA
Príslušenstvo

Obj. č. ďalšia polica 116-987-JA – – 116-987-JA – –
Obj. č. vložná vaňa z plastu 133-976-JA 148-590-JA 148-590-JA 133-976-JA 148-590-JA 148-590-JA
Obj. č. Aretácia dverí 116-988-JA – – – – –

Požiarne odolné skrine na nebezpečné látky

6 výsuvných vaní poskytuje dostatok miesta 
pre množstvo horľavých nebezpečných látok – 
poriadok na najmenšom priestore, 
Obj. č. 218-443-JA

Ohňovzdorné skrine na nebezpečné látky Edition-G

Skriňa na nebezpečné látky Edition-G typ G 601 
s vložnými policami, záchytnou vaňou a krytom 
z dierovaného plechu (aretácia dverí na prianie 
ako príslušenstvo)

Skriňa so skladacími dverami Edition-G typ GF-601 
s 3 vložnými policami s podlahovou záchytnou 
vaňou s krytom z dierovaného plechu, 
Obj. č. 218-456-JA
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 W na bezpečné a predpisové skladovanie horľavých kvapalín, s požiarnou odolnosťou 90 minút, dľa EN 14470-1
 W vybavené odvetrávacou prípojkou (NW 75) na vrchu skrine
 W výškovo nastavitelné nožičky na jednoduché narovnanie skríň v prípade nerovností podlahy
 W ochrana proti neoprávnenému prístupu, dvere sú uzamykatelné
 W samočinné uzatváranie dverí v prípade požiaru
 W s vodotesnou podľahovou vaňou (podľa Stawa-R), oceľový plech práškovo lakovaný, vrátane krytu z 
perforovaného plechu ako dodatočnej skladovacej plochy

Skrine na nebezpečné látky 
Edition-G s výsuvnými vaňami a 
skladacími dverami dodávame vrát. 
aretácie dverí

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

https://www.denios.sk/products/158084
https://www.denios.sk/products/218439
https://www.denios.sk/products/218443
https://www.denios.sk/products/218456
https://www.denios.sk/products/218485
https://www.denios.sk/products/218489
https://www.denios.sk/products/158088
https://www.denios.sk/products/218441
https://www.denios.sk/products/218445
https://www.denios.sk/products/218495
https://www.denios.sk/products/218487
https://www.denios.sk/products/218491
https://www.denios.sk/products/158083
https://www.denios.sk/products/218440
https://www.denios.sk/products/218444
https://www.denios.sk/products/218460
https://www.denios.sk/products/218486
https://www.denios.sk/products/218490
https://www.denios.sk/products/158086
https://www.denios.sk/products/218442
https://www.denios.sk/products/218446
https://www.denios.sk/products/218496
https://www.denios.sk/products/218488
https://www.denios.sk/products/218492
https://www.denios.sk/products/116987
https://www.denios.sk/products/116987
https://www.denios.sk/products/133976
https://www.denios.sk/products/148590
https://www.denios.sk/products/148590
https://www.denios.sk/products/133976
https://www.denios.sk/products/148590
https://www.denios.sk/products/148590
https://www.denios.sk/products/116988
https://www.denios.sk/products/218443
https://www.denios.sk/products/218456


Typ GF-601 GF-601.4 GF-601.6

Vybavenie 3 vkladacie police, podlahová vaňa s 
krytom z dierovaného plechu 4 výsuvné vane 6 výsuvných vaní

Prevedenie dverí Skladacie dvere Skladacie dvere Skladacie dvere
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 596 x 616 x 1968 596 x 616 x 1968 596 x 616 x 1968
Vnútorné rozmery Š x H x V [mm] 450 x 524 x 1742 450 x 524 x 1742 450 x 524 x 1742
Nosnosť police [kg] 75 – –
Nosnosť výsuvnej vane [kg] – 25 25
Záchytný objem podlahovej vane [l] 22 11 11
Hmotnosť [kg] 276 290 304
Obj. č. žltá verzia (RAL 1004), pánty vľavo 119-273-JA 119-258-JA 119-260-JA
Obj. č. žltá verzia (RAL 1004), pánty vpravo 119-285-JA 119-287-JA 119-272-JA
Obj. č. svetlosivá verzia (RAL 7035), pánty vľavo 119-274-JA 119-259-JA 119-261-JA
Obj. č. svetlosivá verzia (RAL 7035), pánty vpravo 119-286-JA 119-288-JA 119-277-JA
Príslušenstvo

Obj. č. ďalšia polica 116-987-JA – –
Obj. č. vložná vaňa z plastu 133-976-JA 148-590-JA 148-590-JA
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VŠETKO Z JEDNEJ RUKY!

www.denios.sk/servis

Servis & údržba 
ptriamo od výrobcu 
0800 11 80 70

Požiarne odolné skrine na nebezpečné látky

Ohňovzdorné skrine na nebezpečné látky Edition-G 
vybavené systémom otvárania ONE TOUCH

Skriňa na nebezpečné látky Edition-G typ 
GF-601.6 so skladacími dverami, vrát. 6 
výsuvných vaní, Obj. č. 119-261-JA
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 W samočinné uzatváranie dverí v prípade požiaru

Pri trochu väčších nádobách na skladovanie zvoľte 
skriňu na nebezpečné látky so 4 výsuvnými vaňami.

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Odvetracie nádstavece, odsávače 
ventilátory a ďalšie príslušenstvo 
nájdete

Pozri stranu
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značka istoty

 W vrátane vybavenia ONE-TOUCH - pohodlné a plynulé otváranie skrine s 
minimálnym úsilím

 W automatické zatváranie dverí po 60 sekundách

https://www.denios.sk/products/119273
https://www.denios.sk/products/119258
https://www.denios.sk/products/119260
https://www.denios.sk/products/119285
https://www.denios.sk/products/119287
https://www.denios.sk/products/119272
https://www.denios.sk/products/119274
https://www.denios.sk/products/119259
https://www.denios.sk/products/119261
https://www.denios.sk/products/119286
https://www.denios.sk/products/119288
https://www.denios.sk/products/119277
https://www.denios.sk/products/116987
https://www.denios.sk/products/133976
https://www.denios.sk/products/148590
https://www.denios.sk/products/148590
https://www.denios.sk/products/119261
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PRÍSLUŠENSTVO

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     
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Typ W-123 W-123-0

Vybavenie 3 vkladacie police, podlahová vaňa 
s krytom z dierovaného plechu

3 vkladacie police, podlahová vaňa 
s krytom z dierovaného plechu

Prevedenie dverí Krídlové dvere Krídlové dvere
Dverová automatika – áno
Vonkajšie rozmery Š x H x V [mm] 1193 x 615 x 1953 1193 x 615 x 1953
Vnútorné rozmery Š x H x V [mm] 1050 x 522 x 1647 1050 x 522 x 1647
Nosnosť police [kg] 75 75
Záchytný objem podlahovej vane [l] 33 33
Hmotnosť [kg] 470 473
Obj. č. 200-987-JA 201-478-JA
Príslušenstvo

Obj. č. ďalšia polica 116-975-JA 116-975-JA
Obj. č. vložná vaňa z plastu 116-939-JA 116-939-JA
Obj. č. kryt podstavca 201-062-JA 201-062-JA

Požiarne odolné skrine na nebezpečné látky

Transportný podstavec – 
pre jednoduchú prepravu skríň.

Protipožiarne skrinky na nebezpečné látky 
Select s policami a podlahovou vaňou

 W na bezpečné a predpisové skladovanie horľavých kvapalín, s požiarnou odolnosťou 90 minút, dľa EN 14470-1
 W prípojka pre odvetrávanie na strope skrine (NW 75). K pripojeniu UFA nástavca alebo k pripojeniu na jestvujúce odvetrávanie
 W výškovo nastavitelné nožičky na vyrovnanie nerovností podlahy
 W  uzatvárací mechanizmus a bezpečnostné prvky chránené pred koróziou sú montované mimo skladovacieho priestoru

Na fotke je skriňa s krytom podstavca.

Súčasťou dodávky skrine na nebezpečné 
látky je podjazdný podstavec. Ten môže byť 
z predu uzavretý krytom.

Obj. č. 201-059-JA

v ponuke v 7 farbách RAL

Pri objednávke zadajte požadovanú farbu dverí.
Farba korpusu: antracitovo sivá

https://www.denios.sk/search?query=200987
https://www.denios.sk/search?query=201478
https://www.denios.sk/products/116975
https://www.denios.sk/products/116975
https://www.denios.sk/products/116939
https://www.denios.sk/products/116939
https://www.denios.sk/products/201062
https://www.denios.sk/products/201062
https://www.denios.sk/products/201059
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TOP PRODUKT

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     

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

Vybavenie
4 výsuvné vane

6 výsuvných vaní
4 výsuvné vane

6 výsuvných vaní

Prevedenie dverí Krídlové dvere Krídlové dvere Krídlové dvere Krídlové dvere
Dverová automatika – – áno áno
Vonkajšie rozmery 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
Vnútorné rozmery 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
Nosnosť výsuvnej vane [kg] 60 60 60 60
Záchytný objem podlahovej vane [l] 33 33 33 33
Záchytný objem výsuvnej vane [l] 30 30 30 30
Hmotnosť [kg] 501 533 503 535
Obj. č. Pánty: z oboch strán 201-019-JA 201-051-JA 201-510-JA 201-542-JA
Príslušenstvo

Obj. č. vložná vaňa z plastu 148-583-JA 148-583-JA 148-583-JA 148-583-JA
Obj. č. kryt podstavca 201-062-JA 201-062-JA 201-062-JA 201-062-JA
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Odvetracie nádstavece, odsávače 
ventilátory a ďalšie 
príslušenstvo nájdete

Pozri stranu

146
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VŠETKO Z JEDNEJ RUKY!

www.denios.sk/servis

Servis & údržba 
ptriamo od výrobcu 
0800 11 80 70

Požiarne odolné skrine na nebezpečné látky

 W vysoké pohodlie pri nakladaní a vykladaní
 W výsuvné vane garantujú rýchly prehľad v skladovacích úrovniach

Protipožiarne skrinky na nebezpečné látky 
Select s výsuvnými vaňami a podlahovou vaňou
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Skriňa pre nebezpečné látky typ W-124 so 4 záchytnými vaňami a vodotesnou, 
podlahovou vaňou skúšanou podľa Stawa-R, dvere svetlosivé (RAL 7035)

Skriňa pre nebezpečné látky typ W-126 so 6 záchytnými vaňami a vodotesnou, 
podlahovou vaňou skúšanou podľa Stawa-R, dvere farba červená (RAL 3020)

 W s odskúšanou, vodotesnou, podlahovou vaňou (podľa Stawa-R), oceľový plech práškovo lakovaný, 
vrátane krytu z perforovaného plechu ako dodatočnej skladovacej plochy

https://www.denios.sk/search?query=201019
https://www.denios.sk/search?query=201051
https://www.denios.sk/search?query=201510
https://www.denios.sk/search?query=201542
https://www.denios.sk/products/148583
https://www.denios.sk/products/148583
https://www.denios.sk/products/148583
https://www.denios.sk/products/148583
https://www.denios.sk/products/201062
https://www.denios.sk/products/201062
https://www.denios.sk/products/201062
https://www.denios.sk/products/201062
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Typ W-63 W-63-0 W-93 W-93-0

Vybavenie 3 vkladacie police, podlahová vaňa 
s krytom z dierovaného plechu

3 vkladacie police, podlahová vaňa 
s krytom z dierovaného plechu

3 vkladacie police, podlahová vaňa 
s krytom z dierovaného plechu

3 vkladacie police, podlahová vaňa 
s krytom z dierovaného plechu

Prevedenie dverí Krídlové dvere Krídlové dvere Krídlové dvere Krídlové dvere
Dverová automatika – áno – áno
Vonkajšie rozmery Š x H x V [mm] 599 x 615 x 1953 599 x 615 x 1953 893 x 615 x 1953 893 x 615 x 1953
Vnútorné rozmery Š x H x V [mm] 450 x 522 x 1647 450 x 522 x 1647 750 x 522 x 1647 750 x 522 x 1647
Nosnosť police [kg] 75 75 75 75
Záchytný objem podlahovej vane [l] 22 22 23 23
Hmotnosť [kg] 314 315 389 389
Obj. č. Pánty: naľavo 200-960-JA 201-454-JA – –
Obj. č. Pánty: napravo 200-971-JA 201-462-JA – –
Obj. č. Pánty: z oboch strán – – 200-979-JA 201-470-JA
Príslušenstvo

Obj. č. ďalšia polica 116-987-JA 116-987-JA 133-979-JA 133-979-JA
Obj. č. kryt podstavca 201-060-JA 201-060-JA 201-061-JA 201-061-JA
Obj. č. vložná vaňa z plastu 133-976-JA 133-976-JA 133-978-JA 133-978-JA

Požiarne odolné skrine na nebezpečné látky

Na
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Protipožiarne skrinky na nebezpečné látky Select s policami a podlahovou vaňou
 W dvere skrine na nebezpečné látky zostanú zaaretované v akejkoľvek 
polohe (v prípade požiaru sa samé uzatvoria)prípojka pre odvetrávanie 
na strope skrine (NW 75). K pripojeniu UFA nástavca alebo k pripojeniu 
na jestvujúce odvetrávanie

 W výškovo nastavitelné nožičky na vyrovnanie nerovností podlahy

 W uzatvárací mechanizmus a bezpečnostné prvky chránené pred koróziou 
sú montované mimo skladovacieho priestoru

 W s odskúšanou, vodotesnou, podlahovou vaňou (podľa Stawa-R), oceľový 
plech práškovo lakovaný, vrátane krytu z perforovaného plechu ako 
dodatočnej skladovacej plochy

Skriňa na nebezpečný materiál typu 
W 93, Š 893 mm, dvere v žltej farbe

Skriňa na nebezpečné látky typ W-63L, Š 60 cm. 
Farba korpusu: antracitovo sivá (RAL 7016), 
dvere žlté (RAL 1004).

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

https://www.denios.sk/search?query=200960
https://www.denios.sk/search?query=201454
https://www.denios.sk/search?query=200971
https://www.denios.sk/search?query=201462
https://www.denios.sk/search?query=200979
https://www.denios.sk/search?query=201470
https://www.denios.sk/products/116987
https://www.denios.sk/products/116987
https://www.denios.sk/products/133979
https://www.denios.sk/products/133979
https://www.denios.sk/products/201060
https://www.denios.sk/products/201060
https://www.denios.sk/products/201061
https://www.denios.sk/products/201061
https://www.denios.sk/products/133976
https://www.denios.sk/products/133976
https://www.denios.sk/products/133978
https://www.denios.sk/products/133978
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Súčasťou dodávky skrine na nebezpečné látky 
je podjazdný podstavec. Ten môže byť z predu 
uzavretý krytom.

PRÍSLUŠENSTVO

Typ W-64 W-66 W-94 W-96

Vybavenie
4 výsuvné vane

6 výsuvných vaní
4 výsuvné vane

6 výsuvných vaní

Prevedenie dverí Krídlové dvere Krídlové dvere Krídlové dvere Krídlové dvere
Dverová automatika – – – –
Vonkajšie rozmery Š x H x V [mm] 599 x 615 x 1953 599 x 615 x 1953 893 x 615 x 1953 893 x 615 x 1953
Vnútorné rozmery Š x H x V [mm] 450 x 522 x 1647 450 x 522 x 1647 750 x 522 x 1647 750 x 522 x 1647
Nosnosť výsuvnej vane [kg] 25 25 60 60
Záchytný objem podlahovej vane [l] 11 11 22 22
Záchytný objem výsuvnej vane [l] 5 5 19 19
Hmotnosť [kg] 324 338 418 445
Obj. č. Pánty: naľavo 200-995-JA 201-027-JA – –
Obj. č. Pánty: napravo 201-003-JA 201-035-JA – –
Obj. č. Pánty: z oboch strán – – 201-011-JA 201-043-JA
Príslušenstvo

Obj. č. vložná vaňa z plastu 148-590-JA 148-590-JA – –
Obj. č. kryt podstavca 201-060-JA 201-060-JA 201-061-JA 201-061-JA

v ponuke v 7 farbách RAL

Pri objednávke zadajte požadovanú farbu dverí.

Farba korpusu: antracitovo sivá

>> <<

VŠETKO Z JEDNEJ RUKY!

www.denios.sk/servis

Servis & údržba 
ptriamo od výrobcu 
0800 11 80 70

Požiarne odolné skrine na nebezpečné látky

Protipožiarne skrinky na nebezpečné látky 
Select s výsuvnými vaňami a podlahovou vaňou

 W vysoké pohodlie pri nakladaní a vykladaní
 W výsuvné vane garantujú rýchly prehľad v skladovacích úrovniach

 W na bezpečné a predpisové skladovanie horľavých kvapalín, s požiarnou odolnosťou 90 minút, 
dľa EN 14470-1
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Skriňa na nebezpečné látky typ W-64L, Š 60 
cm. Farba korpusu: antracitovo sivá (RAL 7016), 
dvere žlté (RAL 1004).

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     

 

https://www.denios.sk/search?query=200995
https://www.denios.sk/search?query=201027
https://www.denios.sk/search?query=201003
https://www.denios.sk/search?query=201035
https://www.denios.sk/search?query=201011
https://www.denios.sk/search?query=201043
https://www.denios.sk/products/148590
https://www.denios.sk/products/148590
https://www.denios.sk/products/201060
https://www.denios.sk/products/201060
https://www.denios.sk/products/201061
https://www.denios.sk/products/201061
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Odvetracie nádstavece, odsávače 
ventilátory a ďalšie 
príslušenstvo nájdete

Pozri stranu

146

v ponuke v 7 farbách RAL

Pri objednávke zadajte požadovanú farbu dverí.

Farba korpusu: antracitovo sivá

Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 1193 x 615 x 1953 1193 x 615 x 1953

Vnútorné rozmery Š x H x V [mm] 1050 x 522 x 1647 1050 x 522 x 1647
Nosnosť police [kg] 75 –
Nosnosť výsuvnej vane [kg] – 25
Nosnosť podlahovej vane [kg] 50 50
Záchytný objem výsuvnej vane [l] – 5
Záchytný objem podlahovej vane [l] 22 11
Záchytný objem podlahovej vane z plastu [l] 11 11
Hmotnosť [kg] 478 506
Obj. č. 266-821-JA 266-829-JA
Príslušenstvo

Obj. č. kryt podstavca 201-062-JA 201-062-JA

1 2

Požiarne odolné skrine na nebezpečné látky

www.denios.sk/shop

 W rozdelenie priestoru skrine na dve časti (vertikálne členenie) umožňuje oddelené skladovanie rôznych nebezpečných látok v skrini
Protipožiarne skrine na nebezpečné látky, 2 samostatné oddelenia v skrini

 W rozsiahly dizajn interiéru pre čisté skladovanie malých kontajnerov
 W na bezpečné a predpisové skladovanie horľavých kvapalín, s požiarnou odolnosťou 90 minút, dľa EN 14470-1
 W prípojka pre odvetrávanie na strope skrine (NW 75). K pripojeniu UFA nástavca alebo k pripojeniu na jestvujúce odvetrávanie
 W stabilný, vysoko kvalitný vonkajší korpus, odolný proti poškriabaniu, práškovo lakovaný, 3 bodové zavesenie dverí
 W výškovo nastavitelné nožičky na vyrovnanie nerovností podlahy

TOP PRODUKT

Vybavenie: 
6 výsuvných vaní, 1 podlahová vaňa (nehrdzavejúca oceľ práškovo lakovaná), 
3 vaňové police, 1 podlahová vaňa (PP)

Vybavenie: 
3 vkladacie police, 1 podlahová vaňa vrátane perforovanej vložky 
(nehrdzavejúca oceľ práškovo lakovaná), 
3 vaňové police, 1 podlahová vaňa (PP)

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

1 2

https://www.denios.sk/products/266821
https://www.denios.sk/products/266829
https://www.denios.sk/products/201062
https://www.denios.sk/products/201062


Typ W 123 W 124 W 126

Vybavenie 3 vkladacie police, podlahová vaňa s 
krytom z dierovaného plechu

4 výsuvné vane 6 výsuvných vaní

Prevedenie dverí Skladacie dvere Skladacie dvere Skladacie dvere
Dverová automatika nie nie nie
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 1193 x 615 x 1953 1193 x 615 x 1953 1193 x 615 x 1953
Vnútorné rozmery Š x H x V [mm] 1050 x 522 x 1647 1050 x 522 x 1647 1050 x 522 x 1647
Nosnosť police [kg] 75 – –
Nosnosť výsuvnej vane [kg] – 60 60
Záchytný objem podlahovej vane [l] 33 33 33
Záchytný objem výsuvnej vane [l] – 30 30
Hmotnosť [kg] 462 500 532
Obj. č. Dvere žlté (RAL 1004) 233-801-JA 233-803-JA 233-805-JA
Obj. č. Dvere svetlo sivé (RAL 7035) 233-802-JA 233-804-JA 233-806-JA
Príslušenstvo

Obj. č. kryt podstavca 201-062-JA 201-062-JA 201-062-JA
Obj. č. vložná vaňa z plastu 116-939-JA 148-583-JA 148-583-JA
Obj. č. ďalšia polica 116-975-JA – –
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Požiarne odolné skrine na nebezpečné látky

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Protipožiarne skrine na nebezpečné látky Select so skladacími dverami
 W na bezpečné a predpisové skladovanie horľavých kvapalín, s požiarnou odolnosťou 90 minút, dľa EN 14470-1
 W dvere skrine na nebezpečné látky zostanú zaaretované v akejkoľvek polohe (v prípade požiaru sa samé uzatvoria)
 W prípojka pre odvetrávanie na strope skrine (NW 75). K pripojeniu UFA nástavca alebo k pripojeniu na jestvujúce odvetrávanie
 W stabilný, vysoko kvalitný vonkajší korpus, odolný proti poškriabaniu, práškovo lakovaný, 3 bodové zavesenie dverí
 W 2-farebný koncept pre moderný a individuálny vzhľad: korpus v antracitovo sivom sfarbení (RAL 7016), dvere sú dodávané v rôznych farbách

Skladacie dvere, ktoré šetria priestor: 
nevyžadujú veľa miesta pred skriňou pri 
otvorených dverách

https://www.denios.sk/products/233801
https://www.denios.sk/products/233803
https://www.denios.sk/products/233805
https://www.denios.sk/products/233802
https://www.denios.sk/products/233804
https://www.denios.sk/products/233806
https://www.denios.sk/products/201062
https://www.denios.sk/products/201062
https://www.denios.sk/products/201062
https://www.denios.sk/products/116939
https://www.denios.sk/products/148583
https://www.denios.sk/products/148583
https://www.denios.sk/products/116975


Typ FM 30-63L FM 30-63R FM 30-93L FM 30-93R FM 30-123

Vybavenie
3 vkladacie police, 

podlahová vaňa s krytom z 
dierovaného plechu

3 vkladacie police, 
podlahová vaňa s krytom z 

dierovaného plechu

3 vkladacie police, 
podlahová vaňa s krytom z 

dierovaného plechu

3 vkladacie police, 
podlahová vaňa s krytom z 

dierovaného plechu

3 vkladacie police, 
podlahová vaňa s krytom z 

dierovaného plechu
Pánty naľavo napravo naľavo napravo z oboch strán
Vonkajšie rozmery Š x H x V (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
Vnútorné rozmery Š x H x V [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
Nosnosť police [kg] 75 75 75 75 75
Záchytný objem podlahovej vane [l] 22 22 23 23 33
Hmotnosť [kg] 180 181 235 236 281
Obj. č. Farba dverí: sivá verzia 238-934-JA 238-936-JA 238-938-JA 238-940-JA 238-942-JA
Obj. č. Farba dverí: žltá verzia 238-935-JA 238-937-JA 238-939-JA 238-941-JA 238-943-JA
Príslušenstvo

Obj. č. ďalšia polica 116-987-JA 116-987-JA 133-979-JA 133-979-JA 116-975-JA
Obj. č. vložná vaňa z plastu 133-976-JA 133-976-JA 133-978-JA 133-978-JA 116-939-JA
Obj. č. kryt podstavca 219-570-JA 219-570-JA 219-572-JA 219-572-JA 219-573-JA
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 W integrovaný podstavec, umožňuje ľahkú prepravu (podstavec 
môže byť uzatvorený na prianie dodávaným predným krytom)

 W konštrukcia s lakovaním, ktoré je odolné proti poškriabaniu
 W bezpečnostná mechanika a bezpečnostné prvky sú chránené 
pred koróziou vďaka umiestneniu mimo skladovací priestor

Požiarne odolné skrine na nebezpečné látky

Trojpriečinkové certifikované skrine 
na nebezpečné látky s 30-minútovou 
protipožiarnou odolnosťou
skladovanie nebezpečných látok pri 
atraktívnom pomere cena/výkon

 W 2-farebný koncept pre moderný a individuálny vzhľad: korpus 
v antracitovo sivej farbe (RAL 7016), dvere v žltej (RAL 1004) 
alebo svetlosivej (RAL 7035) farbe 

Info ku skrini typ 30: (výsuvy dľa platnej legislatívy) 
v požiarnom úseku môže byť umiestnená iba 1 skriňa 
s 30 min. požiarnou odolnosťou V požiarnom úseku 
väčšom ako 100 m² smie byť na každých 100 m² 
umiestnená 1 skriňa.

DENIOS tiež ponúka skrine na nebezpečné látky preskúšané dľa 
FM štandardu Tento rad skríň spĺňa požiadavky dľa  NFPA Code 
30, NFPA 1 Fire Code, OSHA. Naši odborníci Vám radi poskytnú 
informácie o tomto medzinárodnom štandarde.

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Obj. č. 238-942-JA

https://www.denios.sk/products/238934
https://www.denios.sk/products/238936
https://www.denios.sk/products/238938
https://www.denios.sk/products/238940
https://www.denios.sk/products/238942
https://www.denios.sk/products/238935
https://www.denios.sk/products/238937
https://www.denios.sk/products/238939
https://www.denios.sk/products/238941
https://www.denios.sk/products/238943
https://www.denios.sk/products/116987
https://www.denios.sk/products/116987
https://www.denios.sk/products/133979
https://www.denios.sk/products/133979
https://www.denios.sk/products/116975
https://www.denios.sk/products/133976
https://www.denios.sk/products/133976
https://www.denios.sk/products/133978
https://www.denios.sk/products/133978
https://www.denios.sk/products/116939
https://www.denios.sk/products/219570
https://www.denios.sk/products/219570
https://www.denios.sk/products/219572
https://www.denios.sk/products/219572
https://www.denios.sk/products/219573
https://www.denios.sk/products/238942


Typ FM W-63L FM W-63R FM W-93 FM W-123

Vybavenie 3 vkladacie police, podlahová vaňa 
s krytom z dierovaného plechu

3 vkladacie police, podlahová vaňa 
s krytom z dierovaného plechu

3 vkladacie police, podlahová vaňa 
s krytom z dierovaného plechu

3 vkladacie police, podlahová vaňa 
s krytom z dierovaného plechu

Pánty naľavo napravo z oboch strán z oboch strán
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 599 x 615 x 1953 599 x 615 x 1953 893 x 615 x 1953 1193 x 615 x 1953
Vnútorné rozmery Š x H x V [mm] 450 x 522 x 1647 450 x 522 x 1647 750 x 522 x 1647 1050 x 522 x 1647
Nosnosť police [kg] 75 75 75 75
Záchytný objem podlahovej vane [l] 22 22 23 33
Hmotnosť [kg] 314 314 390 471
Obj. č. Farba dverí: sivá verzia 238-926-JA 238-928-JA 238-930-JA 238-932-JA
Obj. č. Farba dverí: žltá verzia 238-927-JA 238-929-JA 238-931-JA 238-933-JA
Príslušenstvo

Obj. č. ďalšia polica 116-987-JA 116-987-JA 133-979-JA 116-975-JA
Obj. č. vložná vaňa z plastu 133-976-JA 133-976-JA 133-978-JA 116-939-JA
Obj. č. kryt podstavca 201-060-JA 201-060-JA 201-061-JA 201-062-JA
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PRÍSLUŠENSTVO

Požiarne odolné skrine na nebezpečné látky

Trojpriečinkovécertifikované skrine 
na nebezpečné látky s 90-minútovou 
protipožiarnou odolnosťou
pre bezpečné a predpisové skladovanie 
horľavých kvapalín (H224-226).

3 police a kryt z dierovaného plechu podlahovej vane 
poskytujú úložný priestor pre množstvo malých nádob. 

Jednodverovú skriňu na nebezpečné látky je možné 
dodať voliteľne s pravými, či ľavými dverami

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     

 W vrátane 3 vkladacích políc (výškovo nastaviteľné v rastri 32 mm) a odskúšanej, 
vodotesnej spodnej vane s krytím z perforovaného plechu

 W krídlové dvere s vysoko kvalitným zatváraním a aretáciou dvier, zaaretované 
dvere sa v prípade požiaru samočinne uzavrú

Obj. č. 238-933-JAObj. č. 238-929-JA

>> <<

VŠETKO Z JEDNEJ RUKY!

www.denios.sk/servis

Servis & údržba 
ptriamo od výrobcu 
0800 11 80 70

https://www.denios.sk/products/238926
https://www.denios.sk/products/238928
https://www.denios.sk/products/238930
https://www.denios.sk/products/238932
https://www.denios.sk/products/238927
https://www.denios.sk/products/238929
https://www.denios.sk/products/238931
https://www.denios.sk/products/238933
https://www.denios.sk/products/116987
https://www.denios.sk/products/116987
https://www.denios.sk/products/133979
https://www.denios.sk/products/116975
https://www.denios.sk/products/133976
https://www.denios.sk/products/133976
https://www.denios.sk/products/133978
https://www.denios.sk/products/116939
https://www.denios.sk/products/201060
https://www.denios.sk/products/201060
https://www.denios.sk/products/201061
https://www.denios.sk/products/201062
https://www.denios.sk/products/238933
https://www.denios.sk/products/238929
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Požiarne odolné skrine na nebezpečné látky

 W v prípade požiaru aktivuje elektronický snímač teploty uzatváranie 
zvislých výsuvov

 W štandardne uzatváranie dverí po 60 sekundách s optickým a zvukovým 
výstražným signálom

 W štandardná inteligentná funkcia zastavenia: zvislý výsuv rozpozná 
prekážky a preto nedochádza k privretiu rúk a prstov.

 W pri výpadku prúdu sú výsuvy uzatvárané automaticky vďaka akumulátoru
 W zvislé výsuvy uzamykateľné s profilovou vložkou (s možnosťou zamknutej 
polohy) a indikáciou stavu uzamykania (červené/zelené)

 W uzatvárane skrine blokuje motor, zvislé výsuvy už nedajú otvoriť, dostup 
neoprávneným osobám bude spoľahlivo zablokovaný.

 W zabudovaný odvzdušňovací systém (nominálna šírka 75 mm)
 W pevné, kvalitné a odolné voči škrabancom vonkajšie teleso s 
popráškovaným povrchom

 W integrované nastavovacie nožičky na vyrovnanie nerovností podlahy
 W na neobmedzené skladovanie horľavých kvapalín (H224-226) podľa 
TRGS 510 (príloha 3)

 W trieda ohňovzdornosti 90 minút (typ 90 podľa EN 14470-1)

 W podlahová vaňa sa dodáva aj s krytom z perforovaného plechu. Tento 
kryt môže byť použitý ako ďalšia odkladacia plocha

 W výškovo nastaviteľné skladovacie úrovne v rastri po 32 mm
 W obojstranný prístup, môže byť optimálne zabudované na pracovisku

Nič nie je ako SCOPER! 

Prvá skriňa na nebezpečné látky s praktickou výsuvnou technikou. Scoper predstavuje kombináciu inovativnej, nadčasovej techniky, 
maximálneho komfortu a bezpečnosti. V prípade, že počet potrebných substancií stúpa a jednotlivé množstvo spotreby klesá, prichádza 
na rad riešenie v podobe optimálneho konceptu skladovania. 
SCOPER slim: rovnaký skladovací objem ako v prípade štandardných skríň -  a to pri polovičnej šírke skrine. Pri šírke 45 cm môže byť 
v jednej skrini na nebezpečné látky Scoper uskladnené rovnaké množstvo nebezpečných látok ako v bežnej  skrini so šírkou 90 cm. 
Využívajte priestor efektívne. 

voliteľne sa dodáva skriňa s jedným 
(SCOPER slim, Š 45 cm) alebo dvoma 
zvislými výsuvmi (SCOPER wide, Š 81 
cm). Každý zvislý výsuv je štandardne 
vybavený 4 alebo 5 prídavnými 
policami. Ďalšie kombinácie sú k 
dispozícii na vyžiadanie.

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Obojstranný prístup je ideálny pre umiestnenie na pracoviskách

Bezpečnostné tlačidlo - automatické 
otváranie a zatváranie je pohodlné a 
užitočné



Typ 45-4 45-5

Vybavenie 4 police, 1 podlahová vaňa s krytom z dierového 
plechu

5 políc, 1 podlahová vaňa s krytom z dierovaného 
plechu

Počet skladovacích úrovní 5 6
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 449 x 860 x 1966 449 x 860 x 1966
Vnútorné rozmery Š x H x V [mm] 331 x 775 x 1750 331 x 775 x 1750
Nosnosť políc [kg] 50 50
Nosnosť výsuvnej časti [kg] 140 140
Záchytný objem podlahovej vane [l] 13 13
Hmotnosť [kg] 366 369
Obj. č. modrá verzia 245-544-JA 245-541-JA
Obj. č. žltá verzia 245-542-JA 245-539-JA
Obj. č. sivá verzia 245-543-JA 245-540-JA
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VŠETKO Z JEDNEJ RUKY!

www.denios.sk/servis

Servis & údržba 
ptriamo od výrobcu 
0800 11 80 70

Požiarne odolné skrine na nebezpečné látky

Scoper Slim so 4 alebo 5 policami

 W absolútna zhoda s 
legislatívou

 W Maximálne 
pohodlie a 
bezpečnosť pri 
použití

 W Požiarne odolná 
skriňa na 
nebezpečné látky 
- typ 90 so zvislým 
výsuvom

Vďaka skriniam na nebezpečné látky série SCOPER plníte dôležité predpoklady pri 
skladovaní horľavých nebezpečných látok.

 W podlahová vaňa 
preskúšaná dľa 
StawaR

Podľa typu sú skrine vybavené 4 alebo 5 prídavnými policami Vrátane podlahovej vane s krytom z dierovaného plechu

Scoper slim ponúka plnú funkčnosť pri polovičnej 
šírke skrine. Podľa typu sú skrine vybavené 4 alebo 
5 policami, vrátane podlahovej vane s krytom z 
dierovaného plechu
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Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Scoper - bezpečnosť, 
rýchly prístup, prehľad, 
výborná manipulácia

Odvetracie nádstavece, 
odsávače ventilátory a 
ďalšie príslušenstvo nájdete

Pozri stranu
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https://www.denios.sk/products/245544
https://www.denios.sk/products/245541
https://www.denios.sk/products/245542
https://www.denios.sk/products/245539
https://www.denios.sk/products/245543
https://www.denios.sk/products/245540


Obj. č. 245-550-JA
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Typ 81-8 81-9

Vybavenie 8 políc, 2 podlahová vaňa s krytom z dierovaného plechu 9 políc, 2 podlahová vaňa s krytom z dierovaného plechu
Počet skladovacích úrovní 10 11
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 819 x 860 x 1966 819 x 860 x 1966
Vnútorné rozmery Š x H x V [mm] 701 x 775 x 1750 701 x 775 x 1750
Nosnosť políc [kg] 50 50
Nosnosť výsuvnej časti [kg] 140 140
Záchytný objem podlahovej vane [l] 13 13
Hmotnosť [kg] 550 553
Obj. č. modrá verzia 245-550-JA 245-553-JA
Obj. č. žltá verzia 245-548-JA 245-551-JA
Obj. č. sivá verzia 245-549-JA 245-552-JA
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Požiarne odolné skrine na nebezpečné látky

absolútna zhoda s legislatívou

požiarna odolnosť 90 minút

Bezpečnosť pre ľudí a okolie

Maximálne pohodlie a 
bezpečnosť pri použití

Priamy prístup pri maximálnej 
prehľadnosti

požiarne odolná skriňa na 
nebezpečné látky - typ 90 so 
zvislým výsuvom

certifikovaná a zaťažiteľná kvalita

Podľa typu je súčasťou dodávky 8  
(ako je vyobrazené na foto), 9 alebo 10 
políc, vrátane podlahovej vane s krytom z 
dierovaného plechu. Táto môže byť použitá 
ako ďalšia odkladacia plocha
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Scoper Wide s 8 alebo 9 policami

https://www.denios.sk/products/245550
https://www.denios.sk/products/245550
https://www.denios.sk/products/245553
https://www.denios.sk/products/245548
https://www.denios.sk/products/245551
https://www.denios.sk/products/245549
https://www.denios.sk/products/245552


PRÍSLUŠENSTVO
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Príslušenstvo
Protišmyková 

rohož
Systém Reling na 

každú prídavnú policu
Dodatočné prídavné 

police (nosnosť 50 kg)

Obj. č. 245-556-JA 245-555-JA 245-554-JA

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Typ 81-10

Vybavenie 10 políc, 2 podlahová vaňa s krytom z 
dierovaného plechu

Počet skladovacích úrovní 12
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 819 x 860 x 1966
Vnútorné rozmery Š x H x V [mm] 701 x 775 x 1750
Nosnosť políc [kg] 50
Nosnosť výsuvnej časti [kg] 140
Záchytný objem podlahovej vane [l] 13
Hmotnosť [kg] 556
Obj. č. žltá verzia 245-545-JA
Obj. č. sivá verzia 245-546-JA
Obj. č. modrá verzia 245-547-JA
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Poradenstvo: 032 743 04 67

Podľa typu je súčasťou dodávky 8 (ako je vyobrazené na obrázku), 9 alebo 10 políc, vrátane podlahovej vane s krytom z dierovaného plechu. 
Táto môže byť použitá ako ďalšia odkladacia plocha

>> <<

VŠETKO Z JEDNEJ RUKY!

www.denios.sk/servis

Servis & údržba 
ptriamo od výrobcu 
0800 11 80 70

Požiarne odolné skrine na nebezpečné látky

Scoper Wide s 10 policami

Protišmyková rohož

pre bezpečné držanie na prídavných 
policiach

Systém Reling na každú 
prídavnú policu

dodatočná ochrana pred preklopením 
pre uložené nádoby (po pároch)

Dodatočné prídavné police 
(nosnosť 50 kg)

flexibilné skladovanie. Prispôsobenie úrovní 
úložiska aktuálnym potrebám je hračkou 
s Scoperom. Pri rozmere mriežky 32 mm 
môže byť regál nastavený zákazníkom v 
ktorejkoľvek časti.
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Odvetracie nádstavece, 
odsávače ventilátory a ďalšie 
príslušenstvo 
nájdete Pozri stranu
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https://www.denios.sk/products/245556
https://www.denios.sk/products/245555
https://www.denios.sk/products/245554
https://www.denios.sk/products/245545
https://www.denios.sk/products/245546
https://www.denios.sk/products/245547


Typ AD 12 WO 12 AM 12 WM 12 AP 12 WP 12

Vybavenie ako nadstavec na skriňu na nástennú montáž ako nadstavec na skriňu na nástennú montáž ako nadstavec na skriňu na nástennú montáž

Obsah balenia – – s kontrolovou odvádzaného 
vzduchu a alarmovým signálom

s kontrolovou odvádzaného 
vzduchu a alarmovým signálom

s kontrolovou odvádzaného 
vzduchu a alarmovým signálom

s kontrolovou odvádzaného 
vzduchu a alarmovým signálom

Obj. č. 129-345-JA 162-203-JA 136-799-JA 162-204-JA 180-341-JA 180-342-JA

Typ* Zóna 1 žiadna zóna*

Výkon [W] 90 90
Napätie [V] 400 230
Hladina hluku [dB(A)] 45 45
Obrátky [Ot / min] 2800 2850
Obj. č. 116-941-JA 116-943-JA

*Odsávanie zo zóny 2, umiestnenie v žiadnej zóne
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Typ BL CL HL EL

Obsah balenia s kontrolovou 
odvádzaného vzduchu

s kontrolovou odvádzaného 
vzduchu

s kontrolovou odvádzaného vzduchu a 
alarmovým signálom

s kontrolovou odvádzaného vzduchu, alarmovým signálom, digitálnym 
indikátorom a akustickým výstražným tónom pri výpadku el. prúdu

Min objem prietoku [m³/h] 30 20 20 20
Max objemový prietok [m³/h] 200 300 300 300
Obj. č. 180-343-JA 180-344-JA 180-345-JA 180-346-JA

Sk
la

do
va

ni
e 

ne
be

zp
eč

ný
ch

 lá
to

k
Odsávacie ventilátory a nadstavce pre odvetrávanie

Nástavec na technické odvetrávanie

Nástavec bez kontroly odsávania.

s kontrolovou odvádzaného vzduchu 

 W Bezpečná a jednoduchá kontrola odsávaného množstva 
zo skrine na nebezpečné látky

 W s pripojovacím káblom a Schuko zástrčkou
 W rozmery Š x H x V (mm): 300 x 400 x 265
 W v zhode s ATEX: CE Ex II 3/-G Ex n llC T4
 W hladina akustického výkonu: v závislosti od 
pripojeného odsávacieho zariadenia

Radiálne ventilátory

 W vhodné na až 120-násobnú výmenu vzduchu v skrinke  
(v závislosti od veľkosti skrinky, tlakových strát a dĺžky 
vetracieho vedenia)

 W s pripojovacím káblom a Schuko zástrčkou
 W v zhode s ATEX: CE Ex II 3/-G Ex c llC T4
 W výkon (W): 35
 W rozmery Š x H x V (mm): 200 x 400 x 200
 W elektrická prípojka 230 V / 50 Hz
 W otáčky (ot./min): 2450
 W hladina akustického výkonu: 35 dB (A)

 W teleso a obežné koleso z ťažko horľavého 
polypropylénu (PP)

 W zabezpečené proti úniku plynu
 W prípojný nátrubok NW 75
 W v zhode s VDMA a Atex

 W krytie IP 55
 W objemový prietok 60-250 m³/h
 W celkový tlak 240 - 175 Pa
 W s oceľovou montážnou konzolou

v súlade s požiadavkami legislatívy musia byť uvoľňované plyny, výpady alebo aerosólové 
látky zachycované v plnom rozsahu v mieste ich výstupu alebo vzniku

 W na montáž medzi bezpečnostnou skrinkou a lokálnym 
odvetrávacím zariadením

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Radiálny ventilátor, s ochranou 
proti výbuchu na neobmedzené 
použitie v zóne 1, CE Ex II 2G 
c IIB T4 PTB07 ATEX D 105, 
napájanie 400 V / 50 Hz.

Kompletný nástavec pre až 
120-násobné vetranie pre montáž 
na stenu, s monitorovaním.

Obj. č. 116-941-JA

Obj. č. 129-345-JA

Obj. č. 162-204-JA

https://www.denios.sk/products/129345
https://www.denios.sk/products/162203
https://www.denios.sk/products/136799
https://www.denios.sk/products/162204
https://www.denios.sk/products/180341
https://www.denios.sk/products/180342
https://www.denios.sk/products/116941
https://www.denios.sk/products/116943
https://www.denios.sk/products/180343
https://www.denios.sk/products/180344
https://www.denios.sk/products/180345
https://www.denios.sk/products/180346
https://www.denios.sk/products/116941
https://www.denios.sk/products/129345
https://www.denios.sk/products/162204
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Obehový filter

Adaptérový nástavec, nutné pre skrine na nebezpečné 
látky DENIOS, rok výroby 2005 alebo staršie ako aj 
produkty cudzej výroby

výmena filtra v nádstavci s obehovým filtrom.
 W vrátane nového filtra
 W vrátane likvidácie starého filtra

„Tomuto môžete 

v budúcnosti predísť!“

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Obj. č. 287-778-JA

Obj. č. 171-300-JA Obj. č. 198-076-JA

 W ušetrite za drahé prestupy stenami a náročné odvetravacie potrubia
 W zamedzenie vzniku výbušných zón v skrini na nebezpečné látky a okolo nej 
dľa platnej legislatívy

 W aktívna ochrana osôb vďaka spoľahlivému zachyteniu zdraviu nebezpečných 
výparov s odvodom do filtračného systému

 W bez nutnosti vybudovania nákladných odsávacích vedení, ľahká a bezpečná 
montáž

 W úspešne odskúšané a certifikované
 W kompletne vybavené viacstupňovým filtračným systémom, pripojovacím 
káblom a elektrickou zástrčkou

nástavec s obehovým filtrom pre skrine na nebezpečné látky od konštrukčnej 
výšky 1300 mm. S hlavným a sekundárnym filtrom. Sekundárny filter 
prispieva k ešte väčšej bezpečnosti celého systému (nedá sa použiť ku 
skriniam, v ktorých sa skladujú sudy naležato)

Jednoznačná indikácia stavu a chýb 
na displeji

Obehový filter je pripravený na zapojenie do siete a schopný zadržať 
výpary rozpúšťadiel (uhľovodíky) permanentne až do nasýtenia filtra 
na viac ako 99,999%, a to za normálnych prevádzkových podmienok, 
ako aj pri simulácii nehody v bezpečnostnej skrini.

Obehový filter

>> <<

VŠETKO Z JEDNEJ RUKY!

www.denios.sk/servis

Servis & údržba 
ptriamo od výrobcu 
0800 11 80 70

https://www.denios.sk/products/287778
https://www.denios.sk/products/171300
https://www.denios.sk/products/198076
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Custos - nové skrine s obehovým filtrom od DENIOSu
Multifunkčné skrine s obehovým filtrom umožnia spoločné 
skladovanie najrôznejších nebezpečných látok v jednej skrini.

Bezpečnosť na najvyššej úrovni
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DENIOS ONLINE SHOP

www.denios.sk/skrine

Maximálna bezpečnosť v 
najmenších priestoroch 
Náš sortiment:

Požiarne odolné skrine s obehovým filtrom

Výborná kvalita

Moderná monitorovacia elektronika zabezpečuje 
bezpečnosť v každodennej prevádzke.

 W Nasýtenia filtra výpary z 
rozpúšťadiel (uhľovodíkov)

 W Frekvencia výmeny 
vzduchu (objem 
odpadového vzduchu)

 W Interval servisu
 W Termín pre manuálnu 
kontrolu nasýtenia filtra

Neustále a monitorované 
technické odvzdušňovanie 
skríň. Tým žiadne vystavenie 
pracovníkov plynom 
nebezpečných pre zdravie

Tým odpadáva potreba 
ex-zóny okolo skrine (pri 
skladovaní horľavých 
kvapalín)

Odpadáva potreba finančne 
náročných zariadení na 
odpadový vzduch

Vysoká flexibilita pri 
výbere miesta na 
postavenie.

Skrine s obehovým vetraním boli testované a certifikované 
v rozsiahlych testovacích programoch prostredníctvom 
Infraserv Höchst, čiže akreditovanou meracou stanicou podľa 
nariadenia ohľadom nebezpečných látok.

 W Požiarna odolnosť skrine na nebezpečné látky preskúšaná dľa EN 14470-1
 W Skúška skrine GS na nebezpečné látky
 W ATEX schválenie CE II 3/-G Ex ic nA IIB T4 Gc skriňa s obehovým filtrom
 W CE prehlásenie o zhode

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     
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1Požiarne odolné skrine s obehovým filtrom

 W dvere a korpus v svetlosivej farbe (RAL 7035)
 W výsuvné vane s vyberateľnou, vodotesnou,  plastovou vaňou 
 W dve priehradky umožňujú oddelené skladovanie kyselín a zásad v 
jednej skrini

 W vonkajší plášť z oceľového plechu
 W uzatvárací mechanizmus chránený pred koróziou mimo skladovacieho 
priestoru

Custos typ SL – skrine na kyseliny 
a lúhy s integrovaným, obehovým, 
filtračným systémom

Sytém s obehovým filtrom
súčasťou dodávky

 W ideálny na inštaláciu do dielní,  
približne 39 db (A)

 W s viacúrovňovým širokopásmovým filtrom
 W vizuálny a zvukový alarm

 W Displej s inovatívnym dotykovým panelom
 W manuálna kontrola saturácie filtra s 
odberovým ventilom

Typ C-83 C-103

Vybavenie 3 vložné police, podlahová 
vaňa

3 vložné police, podlahová 
vaňa

Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 810 x 520 x 2290 1055 x 520 x 2290
Záchytný objem podlahovej vane [l] 33 33
Nosnosť políc [kg] 60 100
Obj. č. biela verzia 248-476-JA 248-474-JA
Obj. č. sivá verzia 248-477-JA 248-475-JA
Príslušenstvo

Obj. č. Vložka z dierovaného plechu 
pre podlahovú vaňu 202-810-JA 202-811-JA

Typ SL-606 SL-1212

Vybavenie 6 výsuvných vaní 12 výsuvných policové vane
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 600 x 615 x 2300 1197 x 615 x 2300
Záchytný objem výsuvnej vane [l] 11 11
Nosnosť výsuvných políc [kg] 25 25
Obj. č. 248-479-JA 248-478-JA
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VŠETKO Z JEDNEJ RUKY!

www.denios.sk/servis

Servis & údržba 
ptriamo od výrobcu 
0800 11 80 70

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     

 W robustný korpus odolný voči škrabancom, práškovo lakovaný so 
štruktúrovaným povrchom

 W na prianie ako príslušenstvo - vložka z perforovaného plechu pre 
podlahovú vaňu vytvára ďalšiu odkladaciu plochu

 W dvere uzamykateľné cylindrickým zámkom integrovaným v otočnej 
rukoväti

Custos typ C – skriňa na chemikálie 
s integrovaným, obehovým, 
filtračným systémom

https://www.denios.sk/products/248476
https://www.denios.sk/products/248474
https://www.denios.sk/products/248477
https://www.denios.sk/products/248475
https://www.denios.sk/products/202810
https://www.denios.sk/products/202811
https://www.denios.sk/products/248479
https://www.denios.sk/products/248478


Typ E-123 E-124 E-126

Vybavenie 3 police, podlahová vaňa s krytom z dierovaného plechu 4 výsuvné vane 6 výsuvných vaní
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 1193 x 615 x 2294 1193 x 615 x 2294 1193 x 615 x 2294
Vnútorné rozmery Š x H x V [mm] 1050 x 522 x 1647 1050 x 522 x 1647 1050 x 522 x 1647
Nosnosť police [kg] 75 – –
Nosnosť výsuvnej vane [kg] – 60 60
Záchytný objem podlahovej vane [l] 33 33 33
Záchytný objem výsuvnej vane [l] – 30 30
Hmotnosť [kg] 525 518 550
Obj. č. sivá verzia 248-459-JA 248-462-JA 248-465-JA
Obj. č. žltá verzia 248-460-JA 248-463-JA 248-466-JA
Obj. č. červená verzia 248-461-JA 248-464-JA 248-467-JA
Príslušenstvo

Obj. č. kryt podstavca 201-062-JA 201-062-JA 201-062-JA
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súčasťou dodávky
Sytém s obehovým filtrom pre skladovanie horľavých látok je 

- ideálne pre umiestnenie na pracovisku, cca 39 dB (A)
-  viacstupňový širokopásmový filter
- optický a akustický alarm

-displej s inovatívnym dotykovým panelom
- ATEX schválenie CE Ex II 3/-G Ex ic nA IIB T4 Gc

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Custos typ E – skriňa na nebezpečné látky s integrovaným obehovým, filtračným systémom

Požiarne odolné skrine s obehovým filtrom

 W trieda ohňovzdornosti 90 minút (typ 90 podľa EN 14470-1)
 W súčasné otvorenie dvoch dvier, zablokovanie dverí v štandardnom 
aretačnom zariadení jednou rukou

 W aretačné zariadenie dverí po 60 sekundách automaticky uvoľní 
zablokované dvere a aktivuje sa optický a akustický výstražný signál 
pred zatváraním dverí

 W 2-farebný koncept pre moderný a individuálny vzhľad: Korpus v 
antracitovej sivej farbe (RAL 7016), dvere sa dodávajú vo farbe:  
žltej (RAL 1004) 
svetlosivej (RAL 7035) 
 červenej ( RAL 3020)

 W integrovaný podstavec 
umožňuje ľahkú prepravu 
(podstavec je možné 
uzatvoriť s na prianie 
dodávaným predným 
krytom)

 W viac flexibility pri skladovaní najrôznejších nebezpečných látok v skrini

Skrine s obehovým filtračným systémom umožňujú spoločné skladovanie 
rôznych nebezpečných látok v jednej skrini. Vzniknuté pary ohrozujúce zdravie 
osôb sa súčasne odsávajú a filtrujú. Nákladné odvádzanie odpadového vzduchu 
von nie je potrebné.

Na obrázku skriňa, ktorý je 
možné dodať na prianie

https://www.denios.sk/products/248459
https://www.denios.sk/products/248462
https://www.denios.sk/products/248465
https://www.denios.sk/products/248460
https://www.denios.sk/products/248463
https://www.denios.sk/products/248466
https://www.denios.sk/products/248461
https://www.denios.sk/products/248464
https://www.denios.sk/products/248467
https://www.denios.sk/products/201062
https://www.denios.sk/products/201062
https://www.denios.sk/products/201062


 

Typ K-123

Vybavenie 3 police, podlahová vaňa s krytom z dierovaného plechu, (oceľový plech), 3 vaňové police, 1 podlahová vaňa (PP)
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 1193 x 615 x 2294
Vnútorné rozmery Š x H x V [mm] 1050 x 522 x 1647
Záchytný objem podlahovej vane [l]* 22
Nosnosť police naľavo [kg] 75
Nosnosť police napravo [kg] 50
Hmotnosť [kg] 553
Obj. č. sivá verzia 248-480-JA
Obj. č. žltá verzia 248-481-JA
Obj. č. červená verzia 248-482-JA
Príslušenstvo

Obj. č. kryt podstavca 201-062-JA

*Plastové vane majú záchytný objem 11 l
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1Požiarne odolné skrine s obehovým filtrom

>> <<

VŠETKO Z JEDNEJ RUKY!

www.denios.sk/servis

Servis & údržba 
ptriamo od výrobcu 
0800 11 80 70

dve priehradky (vertikálne delenie) umožňujú oddelené 
skladovanie rôznych nebezpečných látok v jednej skrini

 W vrátane najmodernejšej monitorovacej elektroniky
 W viac flexibility pri skladovaní najrôznejších nebezpečných 
látok v skrini

 W dvere skrine na nebezpečné látky zostávajú pri každom uhle 
otvorené (samočinné uzatváranie v prípade požiaru)

 W kompletný uzatvárací mechanizmus a bezpečnostné prvky 
chránené pred koróziou, montované mimo skladovacieho 
priestoru

 W integrovaný  podstavec, umožňuje ľahkú prepravu 
(podstavec môže byť uzatvorený dodatočne dodávaným 
predným krytom)

 W dvere uzamykateľné s profilovou vložkou (s možnosťou 
zamknutej polohy) a indikáciou stavu uzamykania (červená/
zelená)

 W mimoriadne robustná konštrukcia so štruktúrovaným 
lakovaním odolným voči škrabancom

 W s nastaviteľnými nožičkami na vyrovnanie nerovností 
podlahy

 W vybavenie skrine: 
ľavá strana 3 vkladacie police. podlahová vaňa s krytom z 
perforovaného plechu (oceľový plech, práškovo lakovaný) 
pravá strana: 3 vaňové police, 1 podlahová vaňa (PP) 
podlahové vane sú vodotesné

 W 2-farebný koncept pre moderný a individuálny vzhľad: 
Korpus v antracitovej sivej farbe (RAL 7016), dvere sa 
dodávajú vo farbe:   
žltej (RAL 1004) 
svetlosivej (RAL 7035) 
červenej ( RAL 3020)

Naše odporúčanie:Povedzte nám, aké nebezpečné látky chcete v skriniach s 
obehovým filtrom skladovať. Skontrolujeme, či je vhodné ich skladovať spoločne 
alebo v akom množstve je to prípustné. Tiež je možné vopred určiť, ktoré nebezpečné 
látky zachytáva filtračný systém. Informácie o skladovaní nebezpečných látok nájdete 
tiež v TRGS 510, oddiel 13.

Custos typ K – skriňa na nebezpečné látky s 
integrovaným, obehovým, filtračným systémom

Custos typ K umožňuje skladovanie 
horľavých a agresívnych nebezpečných látok

Poradenstvo: 032 743 04 67 151 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

https://www.denios.sk/products/248480
https://www.denios.sk/products/248481
https://www.denios.sk/products/248482
https://www.denios.sk/products/201062
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Typ SafeStore-123-L SafeStore-124-L SafeStore-125-L SafeStore-126-L SafeStore-63-L SafeStore-64-L SafeStore-65-L SafeStore-66-L

Vybavenie 3 police, 
podlahová vaňa

4 police, 
podlahová vaňa

5 políc, podlahová 
vaňa

6 police, 
podlahová vaňa

3 police, 
podlahová vaňa

4 police, 
podlahová vaňa

5 políc, podlahová 
vaňa

6 police, 
podlahová vaňa

Vonkajšie rozmery 
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 599 x 615 x 1953 599 x 615 x 1953 599 x 615 x 1953 599 x 615 x 1953

Vnútorné rozmery 
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 450 x 522 x 1647 450 x 522 x 1647 450 x 522 x 1647 450 x 522 x 1647

Záchytný objem podlahovej 
vane [l] 33 33 33 33 11 11 11 11

Hmotnosť [kg] 457 463 470 476 285 287 290 292
Obj. č. 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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Požiarne odolné skrine na nebezpečné látky

www.denios.sk/shop

SafeStore skriňa na skladovanie Li-Ion batérií 
 W skriňa na nepoškodené lítium-iónové batérie  
(pasívne skladovanie)

 W typovo preskúšaná požiarna odolnosť 90 minút (typ 90)  
pri vonkajšom požiarnom zaťažení podľa EN 14470-1

 W typovo preskúšaná požiarna odolnosť 90 minút (typ 90)  
pri vnútornom požiarnom zaťažení podľa DIN EN 1363-1

 W s vodotesnou podlahovou spodnou vaňou (z práškovo lakovanej 
ocele), k zachyteniu prípadných únikov z batérií

 W samozatváracie dvere s kvalitnými, olejom tlmenými 
zatváracími mechanizmami

 W dvere uzamykateľné, stav uzamknutia zobrazí červená/zelená 
farba

 W nastaviteľné nožičky na závit  pre vyrovnanie nerovností na 
podlahe

 W robustná  konštrukcia s lakovaním, ktoré je odolné proti 
poškriabaniu

Pasívne skladovanie
Pri pasívnom skladovaní sa nové alebo použité líthium-
ionové batérie iba ukladajú bez nabíjania. Odporúčame, 
aby nové a použité batérie boli uložené oddelene, každé 
v samostatnej skrini SafeStore.

Roštové police sú vo všetkých skriniach bez funkcie nabíjania výškovo nastaviteľné   
Korpus v antracito-sivej farbe (RAL 7016), krídlové dvere v enciánovo modrej farbe (RAL 5010)

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Na základe osvedčenej technológie našich skríň na nebezpečné látky bol vyvinutý vysoko výkonný systém 
zohľadňujúci špecifické riziko spojené s uskladnením lítium-iónových batérií. Vďaka protipožiarnej ochrane zvnútra 
i zvonka je zabránené šíreniu ohňa v prípade požiaru. Rad SafeStore ponúka atraktívne a bezpečné možnosti 
pasívneho skladovania nových alebo použitých lítium-iónových batérií.

Pasívne skladovanie Li-ion batérií

https://www.denios.sk/products/261991
https://www.denios.sk/products/261992
https://www.denios.sk/products/261993
https://www.denios.sk/products/261994
https://www.denios.sk/products/263604
https://www.denios.sk/products/263605
https://www.denios.sk/products/263606
https://www.denios.sk/products/263607
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Typ SafeStore-123-LP, 2.0 SafeStore-124-LP, 2.0 SafeStore-125-LP, 2.0 SafeStore-126-LP, 2.0

Vybavenie 3 police, podlahová vaňa 4 police, podlahová vaňa 5 políc, podlahová vaňa 6 políc, podlahová vaňa
Vonkajšie rozmery 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
Vnútorné rozmery 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
Záchytný objem podlahovej vane [l] 33 33 33 33
Hmotnosť [kg] 463 469 476 482
Obj. č. 292-896-JA 292-897-JA 292-898-JA 292-899-JA

>> <<

VŠETKO Z JEDNEJ RUKY!

www.denios.sk/servis

Servis & údržba 
ptriamo od výrobcu 
0800 11 80 70

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Odporúčame vykonať posúdenie možného rizika 
Vašim bezpečnostným technikom. Odvolávame sa 
tiež na súčasné publikácie nemeckých poisťovacích 
spoločností (GDV e.V.) o prevencii strát

Vďaka integrovanému 3-stupňovému výstražnému systému potlačenia požiaru ponúkajú 
skrine SafeStore-Pro vysokú úroveň bezpečnosti pri skladovaní Li-Ion batérií. Požiar v 
skrini je okamžite detekovaný.  Pripojenie na dispečing budovy zaisťuje rýchle prijímanie 
opatrení. Telekomunikačný modul, ktorý je súčasťou dodania ponúka ďalšie možnosti. 
Alarm môže vysielať signál až 5 príjemcom cez mobilnú sieť

Li-Ion akumulátor SafeStore-Pro,  
vr. systému potlačenia požiaru

 W vr. modulu diaľkovej signalizácie pre monitorovacie 
stanice cez mobilnú sieť

 W výstražný / protipožiarny systém. Vysoko kvalitný 
3-stupňový výstražný systém vo vnútri skrine sa spustí 
automaticky v prípade požiaru

 W el. prípojka vr. bezpotenciálového alarmu pre dispečing v 
budove

Farba konštrukcie antracitovo sivá (RAL 7016), krídlové dvere v enciánovo modrej 
(RAL 5010), perforované police a protipožiarny alarm

https://www.denios.sk/products/292896
https://www.denios.sk/products/292897
https://www.denios.sk/products/292898
https://www.denios.sk/products/292899
https://www.denios.sk/servis
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Typ SmartStore-123-L, 2.0 SmartStore-124-L, 2.0 SmartStore-125-L, 2.0 SmartStore-126-L, 2.0

Vybavenie* 3 police, podlahová vaňa 4 police, podlahová vaňa 5 políc, podlahová vaňa 6 police, podlahová vaňa
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)** 1193 x 615 x 2224 1193 x 615 x 2224 1193 x 615 x 2224 1193 x 615 x 2224
Vnútorné rozmery 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
Záchytný objem podlahovej vane [l] 33 33 33 33
Hmotnosť [kg] 490 488 495 503
Obj. č. 292-904-JA 292-905-JA 292-906-JA 292-907-JA

*Umiestnenie políc a líšt so zásuvkami je pevne dané a nie je možné ho meniť.
**Údaje o výške vr. odvetrávacieho nástavca

Požiarne odolné skrine na nebezpečné látky

www.denios.sk/shop Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Odporúča sa vykonať posúdenie možného rizika 
Vašim bezpečnostným technikom.

Skrine SmartStore ponúkajú optimálne podmienky pre aktívne skladovanie nových alebo použitých Li-ion batérií. 
Okrem 3-stupňového výstražného systému a systému pre potlačenie požiaru sú skrine vybavené až 6 zásuvkovými 
ochrannými lištami. 

Skriňa SmartStore na nabíjanie Li-Ion batérií - 
pre aktívne skladovanie Li-Ion batérií

 W Dodanie vr. 400 V kábla
 W vrátane bezpečnostného balíčka, pozostávajúceho z modulu diaľkovej signalizácie pre monitorovacie stanice prostredníctvom 
mobilnej siete. Súčasťou je aj bezpotenciálové rozhranie na pripojenie k riadiacemu dispečingu (nie k požiarnej ústredni).  
Pre všestrannú (24/7) ochranu skrine je povinné pripojenie k monitorovacej stanici

 W výstražný / protipožiarny systém. Vysoko kvalitný 3-stupňový  
výstražný systém vo vnútri skrine sa spustí automaticky v  
prípade požiaru

 W Každá skladovacia úroveň je vybavená kvalitnou ochrannou  
lišou so zásuvkami vr. kovového krytu, až 10 ochranných  
zásuviek (dľa legislatívy príslušnej krajiny).  
Lišta so zásuvkami na zadnej stene skrine. 

 W Skrine odporúčame umiestniť na rovnú plochu,  
z ktorej je v prípade poškodenia možná rýchla evakuácia.  
Odporúčame tiež uzavrieť servisnú zmluvu na všetky skrine  
Safe a Smartstore

SmartStore ponúka protipožiarnu ochranu z vnútra i z vonka a 
má vysoko kvalitný trojúrovňový varovný / protipožiarny systém

https://www.denios.sk/products/292904
https://www.denios.sk/products/292905
https://www.denios.sk/products/292906
https://www.denios.sk/products/292907
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VŠETKO Z JEDNEJ RUKY!

www.denios.sk/servis

Servis & údržba 
ptriamo od výrobcu 
0800 11 80 70

Požiarne odolné skrine na nebezpečné látkyPožiarne odolné skrine na nebezpečné látky

Aktívne úložisko
Pri aktívnom skladovaní sa lítium-iónové batérie v skrinke nabíjajú alebo čiastočne vybíjajú pomocou 
nabíjačky (60 - 70%).

Pri nabíjaní lítium-iónovej batérie sa vytvára teplo. Keď sa toto teplo nahromadí, môže dôjsť k požiaru, 
napr. ak je lítiová batéria, nabíjačka alebo prepojovací kábel poškodený. Ďalším vysoko rizikovým 
faktorom je tepelný tok lítium-iónových batérií spôsobený napríklad vnútornými skratmi.

90 minút v 
bezpečí! 

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     
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Protipožiarny systém

Integrovaný nádstavec na technické 
odvetrávanie

Lišta s kovovým krytom a vysoko 
kvalitnými zásuvkami

Roštové police v kombinácii s oceľovou 
podlahovou záchytnou vaňou zaručia 
bezpečné zachytenie prpadného úniku 
kvapaliny

Teplotný senzor s detektorom dymu

Indikácia funkčnosti (zelená LED) a 
výstražné svetlo (červená LED)

Skrine SmartStore ponúkajú profesionálne vybavenie a 
bezpečnosť pri manipulácii s lítium-iónovými batériami

https://www.denios.sk/servis


1 Požiarne odolné skrine na nebezpečné látky

156 www.denios.sk/shopAktuálne ceny na www.denios.sk

Typ SmartStore-U, 2.0

Prevedenie 1x výsuvná vaňa, 1x výsuvná polica vr. lišty so zásuvkami,
vr. detektora dymu, integrovaného odvetrávania a podjazdného podstavca

Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 593 x 637 x 781
Vnútorné rozmery Š x H x V [mm] 470 x 450 x 580
Záchytný objem podlahovej vane [l] 11
Hmotnosť [kg] 161
Obj. č. 292-931-JA

Viac produktov z kategórie Požiarno odolné 
skrine na Li-Ion batérie nájdete tu:
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www.denios.sk/kat/25448

dodávané vr. druhej výsuvné police

vr. 4 zásuviek v každej výsuvnej polici

Podstavná skriňa je vďaka svojej praktickej výške 781 mm flexibilne umiestniteľná pod mnohé pracovné plochy. Vďaka tomu budete 
li-ion batérie nabíjať v bezpečnom prostredí. Navyše budú čoskoro opäť k dispozícii v plnej kapacite na začatie práce nasledujúci 
pracovný deň. Integrovaný prepravný podstavec umožní ľahké premiestnenie skrine.

Podstavná skriňa SmartStore pre nabíjanie Li-Ion batérií, 
kompaktná, praktická a bezpečná!

 W vr. modulu diaľkovej signalizácie pre monitorovacie stanice cez mobilnú sieť
 W typovo preskúšaná požiarna odolnosť 90 minút (typ 90) pri vonkajšom 
požiarnom zaťažení podľa EN 14470-1, 
typovo preskúšaná požiarna odolnosť 90 minút (typ 90) pri vnútornom 
požiarnom zaťažení podľa DIN EN 1363-1

 W dokonale využitý priestor pod pracovným priestorom
 W podjazdná vďaka prepravnému podstavcu (v ponuke ako príslušenstvo), 
kolieska je nutné objednať spolu so skriňou, nie je možné ich objednať 
dodatočne

 W Skrine odporúčame umiestniť na rovnú plochu, z ktorej je v prípade poškodenia 
možná rýchla evakuácia. Odporúčame tiež uzavrieť servisnú zmluvu na všetky 
skrine Safe a Smartstore

Sada koliesok pre podstavec  
(nie je možné objednať dodatočne)

https://www.denios.sk/products/292931
https://www.denios.sk/kat/25448
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Typ SmartStore-Compact, 2.0 SmartStore-Compact-7, 2.0

Vybavenie 4x dierovaná polica, 1x podlahová záchytná vaňa 7 x uzatvárateľné kovové skrinky s perforovanou policou,
1 x svetlá výška 360, 6 x 170 mm, 1 x podlahová vaňa

Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 599 x 615 x 1953 599 x 615 x 1953
Vnútorné rozmery Š x H x V [mm] 450 x 522 x 1647 450 x 522 x 1647
Záchytný objem podlahovej vane [l] 11 11
Hmotnosť [kg] 292 306
Obj. č. 292-921-JA 292-926-JA
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VŠETKO Z JEDNEJ RUKY!

www.denios.sk/servis

Servis & údržba 
ptriamo od výrobcu 
0800 11 80 70

Odporúčame vykonať posúdenie možného rizika Vašim 
bezpečnostným technikom. Odvolávame sa tiež na súčasné 
publikácie nemeckých poisťovacích spoločností (GDV e.V.) 
o prevencii strát

Aktívne úložisko
Pri aktívnom skladovaní sa lítium-iónové batérie v skrinke nabíjajú alebo čiastočne vybíjajú pomocou 
nabíjačky (60 - 70%).

Pri nabíjaní lítium-iónovej batérie sa vytvára teplo. Keď sa toto teplo nahromadí, môže dôjsť k požiaru, 
napr. ak je lítiová batéria, nabíjačka alebo prepojovací kábel poškodený. Ďalším vysoko rizikovým 
faktorom je tepelný tok lítium-iónových batérií spôsobený napríklad vnútornými skratmi.

Skriňa SmartStore Compac pre nabíjanie Li-Ion batérií, 1 dvere, v 
ponuke aj s uzamykaním
Priestorovo úsporný variant, bez technického vetrania a systému potlačenia požiaru. Vybavená perforovanými policami a 2 zásuvkovými 
lištami. Alternatívne k dispozícii aj s uzamykateľným systémom z oceľového plechu s práškovým lakovaním pre separátne skladovanie 
lítium-iónových batérií

 W vr. modulu diaľkovej signalizácie pre 
monitorovacie stanice cez mobilnú sieť

 W Dodanie vr. 400 V kábla
 W vr. detektora dymu s alarmom na 
presmerovanie výstrahy do systému riadenia 
budovy, 2 zásuvkové lišty

 W pre bezpečné a bezproblémové nabíjanie 
akumulátorov v priestore skrine, ktorý je 
chránený pred požiarom, vysoko kvalitné 
zásuvky

https://www.denios.sk/products/292921
https://www.denios.sk/products/292926
https://www.denios.sk/servis


Typ GU 50.T GU 50

Vybavenie 1 výsuvná vaňa 1 výsuvná vaňa
Vonkajšie rozmery 
Š x H x V (mm) 593 x 502 x 600 593 x 574 x 600

Vnútorné rozmery 
Š x H x V [mm] 470 x 382 x 502 470 x 452 x 502

Nosnosť výsuvnej 
vane [kg] 50 50

Hmotnosť [kg] 103 114
Obj. č. Typ 90 178-043-JA 122-888-JA

Typ GU 90.T GU 90

Vybavenie 1 výsuvná vaňa 1 výsuvná vaňa
Vonkajšie rozmery 
Š x H x V (mm) 893 x 502 x 600 893 x 574 x 600

Vnútorné rozmery 
Š x H x V [mm] 771 x 382 x 502 771 x 452 x 502

Nosnosť výsuvnej 
vane [kg] 50 50

Hmotnosť [kg] 136 147
Obj. č. Typ 90 178-044-JA 122-890-JA

Typ GU 111.T GU 111

Vybavenie 2 výsuvné vane 2 výsuvné vane
Vonkajšie rozmery 
Š x H x V (mm) 1102 x 502 x 600 1102 x 574 x 600

Vnútorné rozmery 
Š x H x V [mm] 979 x 382 x 502 979 x 452 x 502

Nosnosť výsuvnej 
vane [kg] 50 25

Hmotnosť [kg] 169 182
Obj. č. Typ 90 178-046-JA 116-998-JA
Obj. č. Typ 30 – 141-917-JA
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Požiarne odolné skrine na nebezpečné látky

kryt na pripevnenie odvetrávacieho nástavca

Odvetrávacie nástavce pre podstavné skrine k montáži na stenu zachytávajú 
samovoľne uvoľnené pary a plyny v mieste výstupu alebo vzniku.

Odvetrávacie nástavce

Odvetrávací nástavec s kontrolou odsávania, 
Obj. č. 210-548-JA

Odvetrávací nástavec s kontrolou odsávania a alarmovou signalizáciou, 
Obj. č. 210-549-JA

požiarne odolné podstavné skrine pre predpisové skladovanie 
horľavých kvapalín (H224-226) na pracoviskách v súlade s 
platnou legislatívou 

 W testované na životnosť: 50 000 otvorení a zatvorení bez 
opotrebovania

 W príručné a bezpečné skladovanie nebezpečných kvapalín
 W možnosť pohodlnej montáže pod laboratórnym digestorom 
alebo pod pracovnými stolmi

Informácie ohľadom skrine typ 30: (výňatok z TRGS 510, príloha 3) ohňovzdornosť typu 30 je prípustná, ak je na úžitkovú jednotku/
požiarny úsek umiestnená len 1 skriňa. V tejto oblasti väčšej než 100 m² smie byť na každých 100 m² umiestnená jedna skriňa.

Na obrázku vrátane podstavca ( dodanie na prianie)

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Typ GU, podstavná skriňa s triedou požiarnej odolnosti F 30 alebo F 90

 W kryt na uchytenie nadstavca s obehovým filtrom, namontované priamo na podstavnej 
skrini. Vhodný pre modely s výškou 600 mm + mobilný podstavec a hĺbkou 574 mm (š 420 
mm, h 615 mm)

 W Nástavec s obehovým filtrom tak môže byť chránený krytom.

Obj. č. 292-144-JA

https://www.denios.sk/products/178043
https://www.denios.sk/products/122888
https://www.denios.sk/products/178044
https://www.denios.sk/products/122890
https://www.denios.sk/products/178046
https://www.denios.sk/products/116998
https://www.denios.sk/products/141917
https://www.denios.sk/products/210548
https://www.denios.sk/products/210549
https://www.denios.sk/products/292144
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DENIOS ONLINE SHOP

denios.shop/sk-online

 
Vhodné príslušenstvo 
nájdete v internetovom 
obchode!

>> <<

VŠETKO Z JEDNEJ RUKY!

www.denios.sk/servis

Servis & údržba 
ptriamo od výrobcu 
0800 11 80 70

 W vybavené odvetrávacou prípojkou na (NW 50) na zadnej strane
 W uzamykateľné pomocou profilovej vložky
 W popráškované vonkajšie teleso, odtieň RAL 7035 (svetlosivý),z kvalitného oceľového plechu
 W testované na životnosť: 50 000 otvorení a zatvorení bez opotrebovania
 W vaňa vodotesná

Požiarne odolné skrine na nebezpečné látky

Typ GU 110.T GU 110

Vybavenie 1 výsuvná vaňa 1 výsuvná vaňa
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 1102 x 502 x 600 1102 x 574 x 600
Vnútorné rozmery Š x H x V [mm] 979 x 382 x 502 979 x 452 x 502
Nosnosť výsuvnej vane [kg] 50 50
Hmotnosť [kg] 166 175
Obj. č. Typ 90 178-045-JA 116-993-JA
Obj. č. Typ 30 – 141-916-JA

Typ GU 110_H8

Vybavenie 2 výsuvné vane
Vonkajšie rozmery 
Š x H x V (mm) 1102 x 600 x 800

Vnútorné rozmery 
Š x H x V [mm] 979 x 482 x 702

Nosnosť výsuvnej vane 
[kg] 50

Hmotnosť [kg] 228
Obj. č. Typ 90 235-881-JA

Typ GU 112.T GU 112

Vybavenie 1 záchytná 
podlahová vaňa

1 záchytná 
podlahová vaňa

Vonkajšie rozmery 
Š x H x V (mm) 1102 x 502 x 600 1102 x 574 x 600

Vnútorné rozmery 
Š x H x V [mm] 979 x 382 x 502 979 x 452 x 502

Hmotnosť [kg] 166 178
Obj. č. Typ 90 178-047-JA 116-999-JA
Obj. č. – 141-918-JA

Typ GU 140.T GU 140

Vybavenie 2 výsuvné vane 2 výsuvné vane
Vonkajšie rozmery 
Š x H x V (mm) 1402 x 502 x 600 1402 x 574 x 600

Vnútorné rozmery 
Š x H x V [mm] 1279 x 382 x 502 1279 x 452 x 502

Nosnosť výsuvnej vane 
[kg] 50 50

Hmotnosť [kg] 216 223
Obj. č. Typ 90 178-048-JA 116-995-JA
Obj. č. Typ 30 – 141-919-JA

Typ GU 60_H8

Vybavenie 1 výsuvná vaňa
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 593 x 600 x 800
Vnútorné rozmery Š x H x V [mm] 470 x 482 x 702
Nosnosť výsuvnej vane [kg] 50
Hmotnosť [kg] 142
Obj. č. Typ 90 235-882-JA

Podstavec s kolieskami, výška 30 mm, pre šírku 593 mm, Obj. č. 133-465-JA
Podstavec s kolieskami, výška 30 mm, pre šírku 893 mm, Obj. č. 133-466-JA
Podstavec s kolieskami, výška 30 mm, pre šírku 1102 mm, Obj. č. 133-467-JA
Podstavec s kolieskami, výška 30 mm, pre šírku 1402 mm, Obj. č. 133-471-JA

Príslušenstvo: Druhá výsuvná plocha alebo dodatočná 
polica ponúkajú ďalší úložný priestor.

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Na obrázku vrátane podstavca ( dodanie na prianie)

https://www.denios.sk/products/178045
https://www.denios.sk/products/116993
https://www.denios.sk/products/141916
https://www.denios.sk/products/235881
https://www.denios.sk/products/178047
https://www.denios.sk/products/116999
https://www.denios.sk/products/141918
https://www.denios.sk/products/178048
https://www.denios.sk/products/116995
https://www.denios.sk/products/141919
https://www.denios.sk/products/235882
https://www.denios.sk/products/133465
https://www.denios.sk/products/133466
https://www.denios.sk/products/133467
https://www.denios.sk/products/133471
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Ohňovzdorná skriňa na nebezpečné látky na skladovanie sudov

Požiarne odolné skrine na nebezpečné látky

Sudová skriňa typ VbF 90.2, vrát. regálovej police

 W na predpisové skladovanie väčších objemov 
horľavých kvapalín (H 224-226) v pracovných 
priestoroch podľa TRGS 510

 W odskúšané ako typ 90 podľa požiadaviek DIN 
EN 14470-1

 W pripravené na pripojenie k vetraciemu systému 
(DN 75), prípojka v oblasti strechy

 W otvory prívodu a odvodu vzduchu s 
automatickým uzatvorením v prípade požiaru

 W Vnútorná a vonkajšia uzemňovacia svorka 
na zadnej stene, vo vnútri s uzemňovacím 
káblom vrátane svorky.

 W vysokokvalitný náter  RAL 7035, svetlo šedý

Typ VbF 90.1 Vbf 90.2 VbF 90.2 VbF 90.2-K

Vybavenie 1 záchytná vaňa vrátane roštu 1 záchytná vaňa vrátane roštu 1 záchytná vaňa vrátane roštu, 1 polica 1 regál na skladovanie
Vonkajšie rozmery 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
Vnútorné rozmery 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
Skladovania kapacita (nádoby) Skladovanie sudov Skladovanie sudov Skladovanie sudov Malé nádoby
Záchytný objem [l] 220 220 220 66
Nosnosť záchytnej vane [kg] 700 800 800 –
Nosnosť police [kg]* – – 75 200
Hmotnosť [kg] 836 1069 1083 1100
Obj. č. 117-038-JA 117-041-JA 117-044-JA 136-797-JA

*Údaje o nosnosti sa vzťahujú na typ VbF 90.2-K na police

Ušetrite chodenie po prevádzke a skladujte veľké nádoby a 200-litrové sudy v komfortných skriniach na nebezpečné látky. 
Prepravný podstavec (v ponuke na vyžiadanie) umožní bezpečnú manipuláciu a bezproblémovú zmenu miesta použitia. 
Certifikovaná záchytná vaňa bezpečne zachytí prípadný únik kvapalín.

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Obj. č. 117-044-JA

Príslušenstvo Objednávacie číslo

Polica pre typ VbF 90.1 117-040-JA
Polica pre typ VbF 90.2 117-043-JA
Polica pre typ VbF 90.2-K 170-660-JA
Filtračný nástavec pre sudovú skriňu VbF 287-780-JA
technické odvetrávanie, s ochr. pred explóziou 116-941-JA
Radiálny ventilátor, nechránený pred explóziou 116-943-JA
Odvetrávací nadstavec pre sudové skrine s kontrolkou a alarmom 251-167-JA
Podjazdný podstavec pre šírku skrine 1105 mm 158-140-JA
Podjazdný podstavec pre šírku skrine 1555 mm 158-142-JA

https://www.denios.sk/products/117038
https://www.denios.sk/products/117041
https://www.denios.sk/products/117044
https://www.denios.sk/products/136797
https://www.denios.sk/products/117044
https://www.denios.sk/products/117040
https://www.denios.sk/products/117043
https://www.denios.sk/products/170660
https://www.denios.sk/products/287780
https://www.denios.sk/products/116941
https://www.denios.sk/products/116943
https://www.denios.sk/products/251167
https://www.denios.sk/products/158140
https://www.denios.sk/products/158142
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Obj. č. 136-797-JA
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VŠETKO Z JEDNEJ RUKY!

www.denios.sk/servis

Servis & údržba 
ptriamo od výrobcu 
0800 11 80 70

Požiarne odolné skrine na nebezpečné látky

ATEX-zhodný: Ex II 3/- G Ex ic nA IIB T4 Gc 
K odsávaniu zo zóny 1 použite, prosím, 
technické vetranie 116941 a/alebo si 
nechajte poradiť od nás.

 W s nastaviteľnou, automaticky uzatváranou sudovou svorkou, ktorá sud bezpečne uchytí a drží
 W bezpečné držanie aj pri rôznych veľkostiach sudu
 W odskúšané a vhodné na použitie vo výbušnom prostredí: IIB T4 zóna 1

Skriňa na sudy VbF 90.2-K je štandardne vybavená regálom na 
skladovanie malých nádob na 3 výškovo nastaviteľných odkladacích 
úrovniach. Rozmery regálu Š x H x V (mm): cca. 1355 x 600 x 1820.

Obj. č. 212-869-JA

Naloženie 200 l sudov je najlepšie vykonať pomocou vysokozdvižného 
vozíka v kombinácii so sudovým upínačom SK-S.

Sudový upínač typ SK

Sudová skriňa typ VbF 90.1 (regálová polica na priane ako príslušenstvo)

Sudové skrine môžu byť vybavené podjazdným 
podstavcom (výška vjazdu 100 mm). Jednoduchá a 
bezpečná vnútropodniková preprava skríň.

Nástavec s obehovým filtrom pre sudové 
skrine VbF s viacstupňovým filtračným 
systémom, prepojovacím káblom a 
elektrickou zástrčkou. 
Viď tabuľka 
príslušenstva.

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Obj. č. 117-038-JA

Príslušenstvo Objednávacie číslo

Polica pre typ VbF 90.1 117-040-JA
Polica pre typ VbF 90.2 117-043-JA
Polica pre typ VbF 90.2-K 170-660-JA
Filtračný nástavec pre sudovú skriňu VbF 287-780-JA
technické odvetrávanie, s ochr. pred explóziou 116-941-JA
Radiálny ventilátor, nechránený pred explóziou 116-943-JA
Odvetrávací nadstavec pre sudové skrine s kontrolkou a alarmom 251-167-JA
Podjazdný podstavec pre šírku skrine 1105 mm 158-140-JA
Podjazdný podstavec pre šírku skrine 1555 mm 158-142-JA

Obj. č. 287-780-JA

https://www.denios.sk/products/136797
https://www.denios.sk/products/212869
https://www.denios.sk/products/117038
https://www.denios.sk/products/117040
https://www.denios.sk/products/117043
https://www.denios.sk/products/170660
https://www.denios.sk/products/287780
https://www.denios.sk/products/116941
https://www.denios.sk/products/116943
https://www.denios.sk/products/251167
https://www.denios.sk/products/158140
https://www.denios.sk/products/158142
https://www.denios.sk/products/287780


 W Akú látku chcete skladovať? 
 W Aké množstvo chcete skladovat? 
 W Aký bude potrebný záchytný objem? 

Naše ponímanie služby zahŕňa celý proces od objednávky až po 
dodanie produktu a servis. Technici DENIOS zaistia odbornú inštaláciu 
vášho skladovacieho systému montáž na mieste použitia. Po uvedení 
skladovacieho systému do prevádzky Vám ponúkame možnosť pravi-
delnej odbornej prehliadky zariadenia.

www.denios.sk/know-how

Zber a recyklácia starého skladu 
nebezpečných látok

Servis & údržba

Aký typ skladu potrebujete?

ČLÁNKY A AKTUALITY

SERVIS

INDIVIDUÁLNE RIEŠENIE

DENIOS know-how
všetko, čo potrebujete vedieť o skladovaní nebezpečných látok.

www.denios.sk/o-nas

www.denios.sk/servis-udrzba

www.denios.sk/sklady-a-individualne- 
riesenia-na-mieru

www.denios.sk/vybavenie

DENIOS, líder na svetovom trhu v prevádzkovej ochrane životného 
prostredia a bezpečnosti práce, je výrobcom a poskytovateľom riešení 
skladovania nebezpečných látok, ktorý umožňuje zber a recykláciu 
starých skladovacích systémov.

Potrebujete legislatívne vyhovujúce a ekologické riešenie pre skladovanie a manipuláciu s nebezpečnými látkami? Či už skladovanie nebezpečných látok alebo 
protipožiarne skladovanie - technické sladovacie systémy DENIOS sú optimálne navrhnuté na mieru vašim požiadavkám. K dispozícii sú regálové, kompaktné 
alebo pochôdzne systémy. Váš sklad nebezpečných látok je navrhnutý, vyrobený a prispôsobený vašim potrebám.

Naším cieľom je optimalizovať váš skladovací systém podľa vašich 
potrieb – nekomplikovaným a efektívnym spôsobom. Ako výrobca 
presne vieme, čo naši zákazníci potrebujú, a do našej rozsiahlej ponuky 
zariadení sme už integrovali najvhodnejšie komponenty. Vyberte si 
správne možnosti z množstva osvedčených výrobkov.

Vybavenie skladov na nebezpečné látky

VYBAVENIE

Praktický sprievodca

Produkty

FAQ

Rozhovory

Skontrolujte si

Video

Whitepaper 

a veľa iného !

https://www.denios.sk/know-how
http://www.denios.sk/o-nas
https://www.denios.sk/servis-udrzba
https://www.denios.sk/sklady-a-individualne-riesenia-na-mieru
https://www.denios.sk/vybavenie


RADI  VÁM PORADÍME!

Potrebujete poradiť so skladovaním nebezpečných látok? 
Naši odborníci Vám radi pomôžu!

Poradenstvo na mieste
Radi Vám poradíme priamo u Vás v podniku

0800 11 80 70



Náš špecialista Gertjan Frick vám vysvetlí, ako môžete dosiahnuť 
vyššiu pridanú hodnotu so skladmi nebezpečných látok DENIOS.

Zistite, ako môžete bezpečne a optimálne implementovať pracovné 
procesy a efektívne využiť priestor pri skladovaní nebezpečných látok 
– a zároveň ako môžete v súlade s platnou legislatívou, ale flexibilne 
a cenovo efektívne využiť malý priestor na skladovanie.

Skladovanie nebezpečných látok je pre podniky vždy osobitnou výzvou. 
Ak sa nebezpečné látky skladujú v niekoľkých 200-litrových sudoch alebo 
v IBC s objemom 1 000 litrov, skriňa na nebezpečné látky už nestačí. 
Veľký sklad potrebuje veľký priestor a je finančne náročný. Pre takýto 
prípady sme vyvinuli ekonomické riešenie, pomocou ktorého je možné 
bezpečne a priestorovo úsporne skladovať veľké nádoby v malom množ-
stve: naše depoty na nebezpečné látky.

Pevné depoty pre nebezpečné látky SteelSafe sú vyvinuté našimi 
DENIOS špecialistami vo vlastnom oddelení inovácií a následne 
vyrábané v našom najmodernejšom výrobnom závode. Zváračské práce 
vykonávajú kvalifikovaní odborníci.

Ako vývojár a výrobca garantujerme, že bezpečnosť a kvalita má u nás 
najvyššiu prioritu.

www.denios.sk/know-how

PolySafe: Depoty na nebezpečné 
látky z plastu 

Veľké nádoby skladované kompaktne Takto vzniká depot pre 
nebezpečné látky SteelSafe

3 stratégie pre ekonomické 
skladovanie nebezpečných látok

DENIOS ENGINEERING

PRODUKTY

WHITEPAPER

DENIOS ENGINEERING

DENIOS know-how
všetko, čo potrebujete vedieť o depotoch 
pre nebezpečné látky DENIOS.

www.denios.sk/polysafe

www.denios.sk/depoty

www.denios.sk/3strategie

www.denios.sk/steelsafe

Rada PolySafe zastrešuje nekorozívne, poveternostným vplivom odolné 
a stabilné depoty na nebezpečné látky, ktoré sú vyrobené z PE.Sú 
vhodné na predpisové skladovanie agresívnych chemikálií a vodu 
ohrozujúcich látok, všetkých tried vo vnútri aj vonku. Ponúkajú sklado-
vaciu kapacitu pre malé nádoby, až  8 sudov, alebo 2 IBC.

DENIOS depoty pre nebezpečné látky sú určené na bezpečné skladovanie malých nídob, sudov alebo IBC. Vyrobené z plastu alebo ocele, ponúkajú kvalitnú 
ochranu a bezpečnosť v kompaktnom priestore a sú vhodné pre vnútornú aj vonkajšiu inštaláciu.

Praktický sprievodca

Produkty

FAQ

Rozhovory

Skontrolujte si

Video

Whitepaper 

a veľa iného !

https://www.denios.sk/know-how
https://www.denios.sk/polysafe
https://www.denios.sk/depoty
https://www.denios.sk/3strategie
https://www.denios.sk/steelsafe


Oceľ alebo plast?
Aký druh depotu pre nebezpečné látky potrebujete?

www.denios.sk/depot-video

Objavte rozmanitosť našich depotov pre 
nebezpečné látky vo videu!

Prehlásenie o zhode

Depoty pre nebezpečné látky sú kompaktné sklady s integrovanou záchytnou vaňou. Tá slúži na to, aby zachytila nebezpečné látky v prípade úniku. Okrem toho 
sú depoty pre nebezpečné látky vybavené stenami, strechou, uzamykateľnými dverami alebo roletami pre ochranu skladovaného tovaru. Depoty pre nebez-
pečné látky sú vyrobené z odolného plastu alebo pevnej ocele. Výber depotu pre nebezpečné látky závisí od druhu látky, ktorá sa má skladovať. Aby ste si 
vybrali ten správny materiál depotu, odporúča sa preštudovať si kartu bezpečnostných údajov pre látky, ktoré sa v ňom majú skladovať.

Čo by ste chceli skladovať?

PolySafe. Sklady nebezpečných látok z plastu

S radom PolySafe ponúka DENIOS nekorozívne, poveternostne odolné a 
stabilné depoty pre nebezpečné látky vyrobené z polyetylénu. Sú vhodné na 
skladovanie látok všetkých tried ohrozenia vody a agresívnych chemikálií v 
interiéri a v krytých vonkajších priestoroch v súlade s predpismi.

Ponúkajú skladovaciu kapacitu pre malé nádoby alebo až 8 sudov resp. 
2 IBC, je možné ich ľahko naložiť vysokozdvižným alebo paletovým vozíkom a 
sú tiež podjazdné a uzamykateľné. Či už krídlové dvere, žalúzie / rolety alebo 
posuvné dvere – ako líder na trhu a výrobca ponúka DENIOS  vždy dokonalé 
riešenie.

SteelSafe. Depoty pre nebezpečné látky z ocele

Rad SteelSafe od DENIOS spája všetky oceľové depoty pre nebezpečné látky 
"pod jednu strechu". Pevné oceľové depoty sú vhodné na skladovanie látok 
všetkých tried ohrozenia vody a na pasívne skladovanie horľavých kvapalín. 
Môžu byť umiestnené vo vnútri, vonku a v Ex priestoroch za predpokladu, že 
je tam dostatočné vetranie a uzemnenie.

Sú vhodné na skladovanie malých nádob alebo až 8 sudov alebo 2 IBC a 
je možné ich jednoducho naložiť vysokozdvižným alebo vysokozdvižným 
vozíkom. Oceľové depoty sú podjazdné, uzamykateľné, práškovo lakované a 
vďaka rôznym možnostiam vybavenia, ako sú krídlové dvere, žalúzie / rolety 
alebo posuvné dvere, je ich možné využiť rôznymi spôsobmi.

https://www.denios.sk/depot-video
https://www.denios.sk/depot-video
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Prevedenie dverí Krídlové dvere Krídlové dvere Krídlové dvere

Skladovacia kapacita sudy à 200 litrov Malé nádoby Malé nádoby
Počet 1 – –

Obsah balenia bez regála
regál z ocele: rozmery Š x H (mm) 900 x 800, nosnosť 

police 250 kg, 3 skladovacie úrovne nastaviteľné v rastri 
po 25 mm

s plastovým regálom: rozmery políc Š x H (mm) 900 x 590, 
nosnosť 180 kg, 3 skladovacie úrovne výškovo nastaviteľné 

v rastri po 100 mm
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 1140 x 1050 x 2060 1140 x 1050 x 2060 1140 x 1050 x 2060
Vnútorné rozmery Š x H x V [mm] 975 x 910 x 1500 975 x 910 x 1500 975 x 910 x 1500
Záchytný objem [l] 245 245 245
Celková nosnosť [kg] 400 400 400
Obj. č. 271-829-JA 271-830-JA 271-831-JA
Príslušenstvo Sada na pripevnenie Sada na pripevnenie Sada na pripevnenie
Obj. č. 212-607-JA 212-607-JA 212-607-JA

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     
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1 Depoty na nebezpečné látky

www.denios.sk/shop

Depot na nebezpečné látky PolySafe D1 s dverami 
a integrovaným regálovým systémom z ocele, 

Depot pre nebezpečné látky PolySafe D1 s 
dverami a integrovaným regálmi z plastu, 
Obj. č. 271-831-JA

 Depot PolySafe typ D1 s dverami, k skladovaniu 1 suda à 200 litrov
Obj. č. 271-829-JA

v ponuke: PE polovičná paleta k umiesteniu 1 suda à 200 litrov, 
Obj. č. 273-241-JA Obj. č. 271-830-JA

Depoty na nebezpečné látky PolySafe D1, pre 1 sud 200 litrov a malé nádoby
 W za účelom predpisového skladovania látok vodu ohrozujúcich a 
agresívnych látok

 W nehrdzavejúci
 W celý vyhotovený z ekologického polyetylénu (PE)

 W dľa voľby v ponuke tiež s priestorovo úspornými rolovacími dverami
 W v ponuke verzia s integrovaným regálovým systémom pre flexibilné 
skladovanie nebezpečných látok

 W vysoká odolnosť voči napr. olejom, kyselinám a lúhom

https://www.denios.sk/products/271829
https://www.denios.sk/products/271830
https://www.denios.sk/products/271831
https://www.denios.sk/products/212607
https://www.denios.sk/products/212607
https://www.denios.sk/products/212607
https://www.denios.sk/products/271831
https://www.denios.sk/products/271829
https://www.denios.sk/products/273241
https://www.denios.sk/products/271830
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Prevedenie dverí Žalúzie Žalúzie Žalúzie

Skladovacia kapacita sudy à 200 litrov Malé nádoby Malé nádoby
Počet 1 – –

Obsah balenia bez regála
regál z ocele: rozmery Š x H (mm) 900 x 800, nosnosť 

police 250 kg, 3 skladovacie úrovne nastaviteľné v rastri 
po 25 mm

s plastovým regálom: rozmery políc Š x H (mm) 900 x 590, 
nosnosť 180 kg, 3 skladovacie úrovne výškovo nastaviteľné 

v rastri po 100 mm
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 1140 x 1050 x 2060 1140 x 1050 x 2060 1140 x 1050 x 2060
Vnútorné rozmery Š x H x V [mm] 975 x 910 x 1500 975 x 910 x 1500 975 x 910 x 1500
Záchytný objem [l] 245 245 245
Celková nosnosť [kg] 400 400 400
Obj. č. 271-832-JA 271-833-JA 271-834-JA
Príslušenstvo Sada na pripevnenie Sada na pripevnenie Sada na pripevnenie
Obj. č. 212-607-JA 212-607-JA 212-607-JA

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     
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1Depoty na nebezpečné látky

Sklad nebezpečných látok PolySafe D1 s roletami 
a integrovaným regálovým systémom z plastu, 
Obj. č. 271-834-JA

Depot na nebezpečné látky PolySafe D1 s roletou a 
integrovaným regálovým systémom z ocele, 
Obj. č. 271-833-JA

v ponuke: PE polovičná paleta k umiesteniu 1 suda à 200 litrov, 
Obj. č. 273-241-JA

Sklad nebezpečných látok PolySafe D1 s roletou, 
na skladovanie 1 suda s objemom 200 litrov, 
Obj. č. 271-832-JA

 W s integrovanou záchytnou vaňou
 W dažďová voda sa odvádza na zadnú stranu
 W integrované nájazdné otvory pre bezproblémový podjazd a jednoduchú 
prepravu

 W pripravené na ukotvenie do podlahy (súprava na upevnenie sa dodáva 
na prianie)

 W depot PolySafe sa dodáva zmontovaný

https://www.denios.sk/products/271832
https://www.denios.sk/products/271833
https://www.denios.sk/products/271834
https://www.denios.sk/products/212607
https://www.denios.sk/products/212607
https://www.denios.sk/products/212607
https://www.denios.sk/products/271834
https://www.denios.sk/products/271833
https://www.denios.sk/products/273241
https://www.denios.sk/products/271832
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Prevedenie dverí Krídlové dvere Krídlové dvere Krídlové dvere Krídlové dvere

Skladovacia kapacita sudy à 200 litrov sudy à 200 litrov Malé nádoby Malé nádoby
Počet 2 2 – –

Obsah balenia bez regála bez regála
regál z ocele: rozmery Š x H (mm) 1300 x 800, nosnosť 

police 250 kg, 3 skladovacie úrovne nastaviteľné v 
rastri po 25 mm

s plastovým regálom: rozmery políc Š x H (mm) 1300 
x 590, nosnosť 180 kg, 3 skladovacie úrovne výškovo 

nastaviteľné v rastri po 100 mm
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 1560 x 1080 x 1980 1140 x 1410 x 1980 1560 x 1080 x 1980 1560 x 1080 x 1980
Vnútorné rozmery Š x H x V [mm] 1370 x 910 x 1500 975 x 1315 x 1500 1370 x 910 x 1500 1370 x 910 x 1500
Záchytný objem [l] 250 240 250 250
Celková nosnosť [kg] 800 800 800 800
Obj. č. 211-945-JA 240-861-JA 218-998-JA 265-939-JA
Príslušenstvo Sada na pripevnenie Sada na pripevnenie Sada na pripevnenie Sada na pripevnenie
Obj. č. 212-607-JA 212-607-JA 212-607-JA 212-607-JA

www.denios.sk/shop

Depoty na nebezpečné látky

PolySafe depot typ D/DL, pre až 2 sudy à 200 litrov a malé nádoby
 W za účelom predpisového skladovania látok vodu ohrozujúcich a agresívnych látok
 W nehrdzavejúci
 W vyrobená z polyetylénu (PE)
 W dľa voľby v ponuke tiež s priestorovo úspornými rolovacími dverami
 W v ponuke verzia s integrovaným regálovým systémom pre flexibilné skladovanie nebezpečných látok

Depot pre nebezpečné látky PolySafe DL, na 
skladovanie až 2 sudov s objemom 200 litrov za 
sebou na euro palete, 
Obj. č. 240-861-JA

Depot pre nebezpečné látky PolySafe D s dverami 
a integrovaným regálmi z plastu, 
Obj. č. 265-939-JA

Depot pre nebezpečné látky PolySafe D, 
na uskladnenie až 2 sudov à 200 litrov na 
europalete, Obj. č. 211-945-JA

pre priame umiestnenie jedotlivých  sudov a 
malých nádob je nutné depot dovybaviť roštom z 
PE, Obj. č. 211-991-JA

Depot na nebezpečné látky PolySafe D s dverami 
a integrovaným regálovým systémom z ocele
Obj. č. 218-998-JA

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

https://www.denios.sk/products/211945
https://www.denios.sk/products/240861
https://www.denios.sk/products/218998
https://www.denios.sk/products/265939
https://www.denios.sk/products/212607
https://www.denios.sk/products/212607
https://www.denios.sk/products/212607
https://www.denios.sk/products/212607
https://www.denios.sk/products/240861
https://www.denios.sk/products/265939
https://www.denios.sk/products/211945
https://www.denios.sk/products/211991
https://www.denios.sk/products/218998
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Prevedenie dverí Žalúzie Žalúzie Žalúzie

Skladovacia kapacita sudy à 200 litrov Malé nádoby Malé nádoby
Počet 2 – –

Obsah balenia bez regála regál z ocele: rozmery Š x H (mm) 1300 x 800, nosnosť police 
250 kg, 3 skladovacie úrovne nastaviteľné v rastri po 25 mm

s plastovým regálom: rozmery políc Š x H (mm) 1300 x 590, 
nosnosť 180 kg, 3 skladovacie úrovne výškovo nastaviteľné 

v rastri po 100 mm
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 1554 x 1083 x 1980 1554 x 1083 x 1980 1554 x 1083 x 1980
Vnútorné rozmery Š x H x V [mm] 1370 x 910 x 1500 1370 x 910 x 1500 1370 x 910 x 1500
Záchytný objem [l] 250 250 250
Celková nosnosť [kg] 800 800 800
Obj. č. 271-835-JA 271-836-JA 271-837-JA
Príslušenstvo Sada na pripevnenie Sada na pripevnenie Sada na pripevnenie
Obj. č. 212-607-JA 212-607-JA 212-607-JA

Poradenstvo: 032 743 04 67

Depoty na nebezpečné látky

 W vysoká odolnosť voči napr. olejom, kyselinám a lúhom
 W s integrovanou záchytnou vaňou
 W dažďová voda sa odvádza na zadnú stranu
 W integrované nájazdné otvory pre bezproblémový podjazd a 
jednoduchú prepravu

 W pripravené na ukotvenie do podlahy (súprava na upevnenie sa 
dodáva na prianie)

 W depot PolySafe sa dodáva zmontovaný

Depot na nebezpečné látky PolySafe D 
s roletami a integrovaným regálovým 
systémom z ocele, 
Obj. č. 271-836-JA

Sklad nebezpečných látok PolySafe D s roletami 
a integrovaným regálovým systémom z plastu, 
Obj. č. 271-837-JA

Depot na nebezpečné látky PolySafe typ D s kolieskami, 
k umiestneniu až 2 sudov à 200 litrov na europalete.,
 Obj. č. 271-835-JA

pre priame umiestnenie jedotlivých  sudov a malých 
nádob je nutné depot dovybaviť roštom z PE, 
Obj. č. 211-991-JA

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

https://www.denios.sk/products/271835
https://www.denios.sk/products/271836
https://www.denios.sk/products/271837
https://www.denios.sk/products/212607
https://www.denios.sk/products/212607
https://www.denios.sk/products/212607
https://www.denios.sk/products/271836
https://www.denios.sk/products/271837
https://www.denios.sk/products/271835
https://www.denios.sk/products/211991


Depoty na nebezpečné látky

www.denios.sk/shopAktuálne ceny na www.denios.sk

Bezpečnosť detailne

170

1

Prevedenie dverí Krídlové dvere

Skladovacia kapacita IBC à 1000 litrov 1
Skladovacia kapacita sudov à 200 litrov 4
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 1560 x 1550 x 2330
Vnútorné rozmery Š x H x V [mm] 1370 x 1330 x 1500
Záchytný objem [l] 1000
Celková nosnosť [kg] 2000
Obj. č. 211-946-JA
Príslušenstvo Sada na pripevnenie
Obj. č. 212-607-JA
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Depot pre nebezpečné látky PolySafe C, pre až 4 sudy 
à 200 litrov alebo 1 IBC à 1000 litrov

Priehľadná priehradka vo 
dverách môže byť použitá 
na vloženie hárkov s 
bezpečnostnými údajmi 
alebo napríklad aj na 
ochranné rukavice alebo 
okuliare.

 W za účelom predpisového skladovania vodu ohrozujúcich a agresívnych látok
 W nehrdzavejúci
 W vyrobená z polyetylénu (PE)
 W vysoká odolnosť voči napr. olejom, kyselinám a lúhom
 W s integrovanou záchytnou vaňou
 W dažďová voda sa odvádza na zadnú stranu
 W integrované nájazdné otvory pre bezproblémový podjazd a jednoduchú prepravu
 W pripravené na ukotvenie do podlahy (súprava na upevnenie sa dodáva na prianie)
 W depot PolySafe sa dodáva zmontovaný

https://www.denios.sk/products/211946
https://www.denios.sk/products/212607


Poradenstvo: 032 743 04 67              Aktuálne ceny na www.denios.sk

Depoty na nebezpečné látky
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1

Prevedenie dverí Posuvné dvere

Skladovacia kapacita IBC à 1000 litrov 2
Skladovacia kapacita sudov à 200 litrov 8
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 3200 x 1750 x 2170
Vnútorné rozmery Š x H x V [mm] 2980 x 1350 x 1670
Záchytný objem [l] 1000
Celková nosnosť [kg] 3600
Obj. č. 227-285-JA
Príslušenstvo Sada na pripevnenie
Obj. č. 212-607-JA
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Depot pre nebezpečné látky PolySafe  2C pre skladovanie až pre 8 sudov 
à  200 litrov alebo pre 2 IBC à 1000 litrov

 W za účelom predpisového skladovania vodu ohrozujúcich a agresívnych látok
 W nehrdzavejúci, odolný voči poveternostným vplyvom a pevný
 W vyrobená z polyetylénu (PE)
 W vysoká odolnosť voči napr. olejom, kyselinám a lúhom
 W s integrovanou záchytnou vaňou
 W dažďová voda sa odvádza na zadnú stranu
 W integrované nájazdné otvory pre bezproblémový podjazd a jednoduchú prepravu
 W pripravené na ukotvenie do podlahy (súprava na upevnenie sa dodáva na prianie)
 W depot PolySafe sa dodáva zmontovaný

https://www.denios.sk/products/227285
https://www.denios.sk/products/212607


1 Depoty na nebezpečné látky

172 www.denios.sk/shopAktuálne ceny na www.denios.sk

Prevedenie dverí Krídlové dvere Krídlové dvere Krídlové dvere

Vybavenie skladovacia úroveň
1 x mrežový rošt zin-

kovaný
1 mrežový rošt zinkovaný, 

1 polica modrá
1 mrežový rošt zinkovaný, 

2 police modré

Skladovacia kapacita sudy à 200 litrov 60 litrové sudy Malé nádoby
Skladovacia kapacita (počet) 1 2 –
Počet skladovacích úrovní 1 2 3
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 850 x 700 x 2000 850 x 700 x 2000 850 x 700 x 2000
Vnútorné rozmery Š x H x V [mm] 740 x 670 x 1410 740 x 670 x 1410 740 x 670 x 1410
Záchytný objem [l] 220 220 220
Celková nosnosť [kg] 400 400 400
Obj. č. 259-060-JA 259-061-JA 259-062-JA

Príslušenstvo ďalšia polica

Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 805 x 660 x 30
Nosnosť police [kg] 60
Obj. č. 259-066-JA

 

Sklad pre nebezpečné látky SteelSafe D1 a D2, až pre 2 sudy à 200 l a malé nádoby
 W povolené na predpisové skladovanie vodu ohrozujúcich látok všetkých tried a na pasívne skladovanie horľavých kvapalín (H224-226)
 W vnútorná výška optimalizovaná pre sudy s namontovanými čerpadlami, prípadne plniacimi lievikmi
 W v ponuke tiež polica, ktorú je možné využiť pre uskladnenie malých nádob

Sklad nebezpečných látok SteelSafe D1 s 2 
policami pre skladovanie malých nádob

Depot pre nebezpečné látky SteelSafe typ D1 
pre 1 sud à 200 litrov (voliteľne s čerpadlom)

Depot D1 SteelSafe pre skladovanie nebezpečných 
látok s 1 policou na uskladnenie napr.  2 sudov/60 l 
a malých nádob

Obj. č. 259-060-JA

Obj. č. 259-061-JAObj. č. 259-062-JA
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https://www.denios.sk/products/259060
https://www.denios.sk/products/259061
https://www.denios.sk/products/259062
https://www.denios.sk/products/259066
https://www.denios.sk/products/259060
https://www.denios.sk/products/259061
https://www.denios.sk/products/259062
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Prevedenie dverí Krídlové dvere Krídlové dvere Krídlové dvere

Vybavenie skladovacia 
úroveň

2x pozinkovaný mrežový 
rost - podľaha

2 mrežové rošty zinkované 
- podlaha, 1 polica modrá

2 mrežové rošty zinkované 
- podlaha, 4 police modré

Skladovacia kapacita sudy à 200 litrov sudy à 200 litrov Malé nádoby
Skladovacia kapacita (počet) 2 1 –
Počet skladovacích úrovní 1 2 3
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 1700 x 700 x 1800 1700 x 700 x 1800 1700 x 700 x 1800
Vnútorné rozmery Š x H x V [mm] 1590 x 670 x 1410 1590 x 670 x 1410 1590 x 670 x 1410
Záchytný objem [l] 220 220 220
Celková nosnosť [kg] 800 800 800
Obj. č. 259-063-JA 259-064-JA 259-065-JA

Depot D2 SteelSafe pre skladovanie malého 
množstva nebezpečných látok, 4 police

Depot na nebezpečné látky SteelSafe D2 s 1 
policou na skladovanie jedného 200-litrového 
suda a malých nádob

Všetky sklady nebezpečných látok SteelSafe sú 
uzamykateľné na ochranu pred neoprávneným 
prístupom.

Depot SteelSafe typ D2 pre 
nebezpečné látky pre 2 sudy à 200 l 
(voliteľne s  čerpadlom)

 W stabilná konštrukcia z ocele s vysoko kvalitným práškovým lakovaním pre 
optimálnu ochranu proti korózii

 W integrovaná záchytná vaňa s vynímateľným, zinkovaným mrežovým roštom 
ako skladovacou plochou

 W prirodzené vetranie vďaka vetracím otvorom vo dverách

 W zošikmená strecha smerom do zadu za účelom optimálneho odtoku vody
 W uzamykateľné dvere k ochrane proti neoprávnenému vniknutiu
 W 100 mm svetlá výška nad podľahou pre jednoduchý transport
 W dodáva sa zmontovaný

Obj. č. 259-065-JA

Obj. č. 259-064-JA Obj. č. 259-063-JA
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FALCON stáčacie kanvice LubriFlex pre 
čistejšie a pohodlnejšie dávkovanie

Pozri stranu

395

https://www.denios.sk/products/259063
https://www.denios.sk/products/259064
https://www.denios.sk/products/259065
https://www.denios.sk/products/259065
https://www.denios.sk/products/259064
https://www.denios.sk/products/259063
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Obj. č. 117-563-JA
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PRÍSLUŠENSTVO

  

Depoty na nebezpečné látky SteelSafe typ D2 a D4 s dverami, až pre 4 sudy à 200 litrov
 W povolené na predpisové skladovanie vodu ohrozujúcich látok všetkých tried a na pasívne skladovanie horľavých kvapalín (H224-226)
 W stabilná konštrukcia z ocele s vysoko kvalitným práškovým lakovaním pre optimálnu ochranu proti korózii
 W optimalizovaná vnútorná výška pre bezpečnú a komfortnú manipuláciu, napr. s čerpadlami alebo plniacimi lievikmi
 W v ponuke verzia s integrovaným regálovým systémom pre flexibilné skladovanie nebezpečných látok
 W integrovaná záchytná vaňa

NOVINKA

Sudové čerpadlo na olej zo 
zinkového odliatku

Obj. č. 240-013-JA

Lievik GP 2 na  200-litrovom 
oceľovom sude Ex verzia

Stáčacia kanvica 1 liter (obr. podobný)

 

Obj. č. 117-408-JA

komfortná vnútorná 
výška 1500 mm - pre 
bezpečnú manipuláciu

https://www.denios.sk/products/117563
https://www.denios.sk/products/240013
https://www.denios.sk/products/117408
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Prevedenie dverí Krídlové dvere Krídlové dvere Krídlové dvere Krídlové dvere

Skladovacia kapacita sudy à 200 litrov Malé nádoby sudy à 200 litrov Malé nádoby
Počet 2 – 4 –

Obsah balenia bez regála
regál z ocele: rozmery Š x H (mm) 1300 x 800, 

nosnosť police 250 kg, 3 skladovacie úrovne 
nastaviteľné v rastri po 25 mm

bez regála
regál z ocele: rozmery Š x H (mm) 1300 x 800, 

nosnosť police 250 kg, 3 skladovacie úrovne 
nastaviteľné v rastri po 25 mm

Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 1400 x 950 x 1915 1400 x 950 x 1915 1400 x 1410 x 1855 1400 x 1410 x 1855
Vnútorné rozmery Š x H x V [mm] 1330 x 870 x 1500 1330 x 870 x 1500 1330 x 1330 x 1500 1330 x 1330 x 1500
Záchytný objem [l] 220 220 220 220
Celková nosnosť [kg] 800 800 1600 1600
Obj. č. 291-036-JA 291-037-JA 291-038-JA 291-039-JA

Sk
la

do
va

ni
e 

ne
be

zp
eč

ný
ch

 lá
to

k
Bežné činnosti, ako napr. čerpanie alebo stáčanie 
nehorľavých kvapalín, môžu byť vykonávané 
priamo v priestore depotu na nebezpečné látky.

 W Skladovanie sudov priamo na mrežovom rošte, na europalete (D2) alebo na chemickej palete (D4)
 W prirodzené vetranie vďaka vetracím otvorom 
 W uzamykateľné, na ochranu proti nepovolenému vniknutiu
 W 100 mm svetlá výška pre bezproblémový transport 
 W Depot je dodávaný kompletne v zmontovanom stave.

NOVINKA

https://www.denios.sk/products/291036
https://www.denios.sk/products/291037
https://www.denios.sk/products/291038
https://www.denios.sk/products/291039
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NOVINKA

 Depoty na nebezpečné látky SteelSafe typ D2 a D4 so žalúgiou, až pre 4 sudy à 200 litrov
 W povolené na predpisové skladovanie vodu ohrozujúcich látok všetkých tried a na pasívne skladovanie horľavých kvapalín (H224-226)
 W stabilná konštrukcia z ocele s vysoko kvalitným práškovým lakovaním pre optimálnu ochranu proti korózii
 W optimalizovaná vnútorná výška pre bezpečnú a komfortnú manipuláciu, napr. s čerpadlami alebo plniacimi lievikmi
 W v ponuke verzia s integrovaným regálovým systémom pre flexibilné skladovanie nebezpečných látok
 W integrovaná záchytná vaňa
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Prevedenie dverí Žalúzie Žalúzie Žalúzie Žalúzie

Skladovacia kapacita sudy à 200 litrov Malé nádoby sudy à 200 litrov Malé nádoby
Počet 2 – 4 –

Obsah balenia bez regála
regál z ocele: rozmery Š x H (mm) 1300 x 800, 

nosnosť police 250 kg, 3 skladovacie úrovne 
nastaviteľné v rastri po 25 mm

bez regála
regál z ocele: rozmery Š x H (mm) 1300 x 800, 

nosnosť police 250 kg, 3 skladovacie úrovne 
nastaviteľné v rastri po 25 mm

Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 1400 x 950 x 1915 1400 x 950 x 1915 1400 x 1410 x 1855 1400 x 1410 x 1855
Vnútorné rozmery Š x H x V [mm] 1330 x 870 x 1500 1330 x 870 x 1500 1330 x 1330 x 1500 1330 x 1330 x 1500
Záchytný objem [l] 220 220 220 220
Celková nosnosť [kg] 800 800 1600 1600
Obj. č. 291-043-JA 291-044-JA 291-045-JA 291-046-JA
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NOVINKA

 

 W Skladovanie sudov priamo na mrežovom rošte, na europalete (D2) alebo na chemickej palete (D4)
 W prirodzené vetranie vďaka vetracím otvorom 
 W uzamykateľné, na ochranu proti nepovolenému vniknutiu
 W 100 mm svetlá výška pre bezproblémový transport 
 W Depot je dodávaný kompletne v zmontovanom stave.

komfortná vnútorná 
výška 1500 mm - pre 
bezpečnú manipuláciu

https://www.denios.sk/products/291043
https://www.denios.sk/products/291044
https://www.denios.sk/products/291045
https://www.denios.sk/products/291046
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Prevedenie dverí Krídlové dvere

Skladovacia kapacita IBC à 1000 litrov 1
Skladovacia kapacita sudov à 200 litrov 4
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 1420 x 1635 x 2020
Vnútorné rozmery Š x H x V [mm] 1330 x 1600 x 1348
Záchytný objem [l] 1000
Celková nosnosť [kg] 2000
Obj. č. 280-244-JA

Depot pre nebezpečné látky SteelSafe C pre skladovanie 4 sudov 
à  200 litrov alebo pre 1 IBC à 1000 litrov

 W povolené na predpisové skladovanie vodu ohrozujúcich látok všetkých tried a na pasívne skladovanie horľavých kvapalín (H224-226)
 W stabilná konštrukcia z ocele s vysoko kvalitným práškovým lakovaním pre optimálnu ochranu proti korózii
 W integrovaná záchytná vaňa s vynímateľným, zinkovaným mrežovým roštom ako skladovacou plochou
 W optimálna vnútorná výška pre bezpečnú a efektívnu  manipuláciu pomocou paletového alebo vysokozdvižného vozíka
 W prirodzené vetranie vďaka vetracím otvorom 
 W uzamykateľné tyčovým zámkom na ochranu pred neoprávneným prístupom
 W 100 mm svetlá výška nad podľahou pre jednoduchý transport
 W odnímateľný pozinkovaný rošt
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https://www.denios.sk/products/280244
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Prevedenie dverí Posuvné dvere

Skladovacia kapacita IBC à 1000 litrov 2
Skladovacia kapacita sudov à 200 litrov 8
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 2770 x 1405 x 1870
Vnútorné rozmery Š x H x V [mm] 2690 x 1280 x 1370
Celková nosnosť [kg] 4000
Záchytný objem [l] 1000
Obj. č. 281-129-JA

Depot pre nebezpečné látky SteelSafe 2C pre skladovanie 8 sudov 
à 200 litrov alebo 2 IBC à 1000 litrov

 W povolené na predpisové skladovanie vodu ohrozujúcich látok všetkých tried a na pasívne skladovanie horľavých kvapalín (H224-226)
 W stabilná konštrukcia z ocele s vysoko kvalitným práškovým lakovaním pre optimálnu ochranu proti korózii
 W integrovaná záchytná vaňa s vynímateľným, zinkovaným mrežovým roštom ako skladovacou plochou
 W optimálna vnútorná výška pre bezpečnú a efektívnu manipuláciu pomocou paletového alebo vysokozdvižného vozíka
 W prirodzené vetranie vďaka vetracím otvorom 
 W uzamykateľné, na ochranu proti neoprávnenému prístupu
 W 100 mm svetlá výška nad podľahou pre jednoduchý transport
 W odnímateľný pozinkovaný rošt
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TOPSELLER

https://www.denios.sk/products/281129


Typ LG 700 LG 1000 LG 1350

Skladovacia kapacita pre plynové 
flaše á 50 litrov 2 3 5

Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 700 x 400 x 2150 1000 x 400 x 2150 1350 x 400 x 2150
Vnútorné rozmery Š x H x V [mm] 695 x 370 x 2070 995 x 370 x 2070 1345 x 370 x 2070
Prevedenie dverí 1 krídlové 2 krídlové 2 krídlové
Obj. č. 158-049-JA 158-051-JA 158-053-JA
Príslušenstvo

Obj. č. Sklápacia rampa 158-054-JA 158-055-JA 158-056-JA
Obj. č. Držiak na fľaše, výškovo 
nastaviteľný 117-059-JA 117-059-JA 117-059-JA

PRÍSLUŠENSTVO
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Skrine na plynové fľaše

Skriňa na plynové fľaše typ LG 700, 
až pre 2 fliaš (bez armatúr)

Skriňa na plynové fľaše typ LG 1350, až pre 5 fliaš 
(bez armatúr a sklápacej rampy), 
Obj. č. 158-053-JA

Skrine na plynové fľaše typ LG

 W pozinkované prevedenie s dodatočným lakovaním bledo sivej farby (RAL 7035), ktoré optimálne chráni pred koróziou
 W rám skrine z ušľachtilej ocele
 W vpred sklonená strecha bráni odtoku vody dozadu a tým pádom aj znečisteniu steny budovy
 W ochrana proti odcudzeniu a neoprávnenému použitiu vďaka pevnému 3-bodovému zamykaniu a integrovanému cylindrickému zámku
 W 2 koľajnice  C na upevnenie armatúr (armatúry nie sú súčasťou dodávky)
 W 3 prestupy (uzatvorené plastovými zátkami) v streche skrine

 W na vonkajšie umiestnenie
 W predpisové uskladnenie plynových fliaš v súlade s platnou legislatívou
 W účinné  odvetrávanie 

Držiak na fľaše, výškovo nastaviteľný, na 
zavesenie na bočnú stenu. Tak je možné 
prakticky skladovať aj malé plynové fľaše.

Nájazdová rampa je sklápacia 
dovnútra, umožňuje jednoduchú 
nakládku a vykládku plynových fliaš.

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Obj. č. 158-049-JA

https://www.denios.sk/products/158049
https://www.denios.sk/products/158051
https://www.denios.sk/products/158053
https://www.denios.sk/products/158054
https://www.denios.sk/products/158055
https://www.denios.sk/products/158056
https://www.denios.sk/products/117059
https://www.denios.sk/products/117059
https://www.denios.sk/products/117059
https://www.denios.sk/products/158053
https://www.denios.sk/products/158049
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Typ GF 8.16 GF 8:18 GF 8:19

Skladovacia kapacita pre plynové flaše à 11 kg 12 8 8
Skladovacia kapacita plynové flaše à 33 kg 6 6 6
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 790 x 1180 x 1670 1250 x 800 x 1850 1250 x 800 x 1970
Prevedenie dverí 1 krídlové 2 krídlové 2 krídlové
Vybavenie Plochá podlaha – podjazdné
Obj. č. 137-112-JA 137-123-JA 137-125-JA

Príslušenstvo – vložné police pre 11 kg 
plynové fľaše

vložné police pre 11 kg 
plynové fľaše

Obj. č. – 137-126-JA 137-126-JA
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Skrine na plynové fľaše

Skrine na plynové fľaše typ GF

Obj. č. 115-243-JA

 W stabilná konštrukcia s oceľovým rámom s mrežovou výplňou
 W uzamykateľné krídlové dvere proti neoprávnenému prístupu
 W vysokokvalitné lakovanie na zaistenie optimálnej ochrany proti korózii

 W na umiestnenie vo vnútri budovy
 W  pre predpisové skladovanie

Skriňa na plynové fľaše typ GF 8.16 pre 33 kg fľaše, 1-krídlové dvere, 
Obj. č. 137-112-JA

 W typ GF 8.16: 1-krídlové dvere, sklápacia úložná plocha na 
skladovanie napr. propánových plynových fliaš na seba, 
štandardne s policami

 W typ GF 8:18: 2-krídlové dvere, voliteľne s policami
 W typ GF 8:19: 2-krídlové dvere, integrovaná konštrukcia 
nožičiek  pre optimálnu podjazdnosť, police voliteľné

denios.shop/lg1350

Skriňa na plynové fľaše typ GF 8.19, 2-krídlové dvere, vkladacia polica voliteľne, 
Obj. č. 137-125-JA

Vozík na oceľové fľaše typ BK-60, 
celogumené pneumatiky,  
Ø kolesa 200 mm

Skriňa na plynové fľaše typ GF 8.16, so 
sklopnými vložnými policami, pre 11 kg 
fľaše, 1-krídlové dvere

Skriňa na plynové fľaše typ GF 8.16, s výklopnými vložnými 
policami, pre 33 kg fľaše, 1-krídlové dvere
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Passendes Zubehör gibt‘s im 
Shop!

https://www.denios.sk/products/137112
https://www.denios.sk/products/137123
https://www.denios.sk/products/137125
https://www.denios.sk/products/137126
https://www.denios.sk/products/137126
https://www.denios.sk/products/115243
https://www.denios.sk/products/137112
https://www.denios.sk/products/137125


Produkty vhodné pre manipuláciu s plynovými fľašami zvyšujú 
bezpečnosť v okolí plynových fliaš, pri ich preprave počas prevádzky, 
pri zdvíhaní alebo počas skladovania.

Tlak a obsah fliaš so stlačeným plynom (žieravý, jedovatý, horľavý,
výbušný) predstavuje výrazný zdroj nebezpečenstva. V prípade 
požiaru je potrebné dbať, aby nedošlo k prehriatiu týchto plynov ani 
nádob so stlačeným plynom a tiež poškodeniu nádob so stlačeným 
plynom. okrem toho je nutné zabrániť mechanickému poškodeniu, 
napr. nárazom vysokozdvižného vozíka alebo pádom

www.denios.sk/know-how

Bezpečné skladovanie plynových fliaš.

Skladovanie fliaš na stlačený plyn - 
najdôležitejšie požiadavky

Manipulácia s plynovými flašami

PRODUKTY

PRAKTICKÝ SPRIEVODCA

VÝROBOK

DENIOS know-how
všetko, čo potrebujete vedieť o skladovaní plynových fliaš.

www.denios.sk/
skladovanie-plynovych-flias

www.denios.sk/sprievodca-plynove-flase

www.denios.sk/
posudenie-rizik-horlave-plyny

www.denios.sk/tepelne-plaste

Správne skladovanie plynových fliaš a správna manipulácia s 
plynovými fľašami sú mimoriadne dôležité, pretože fľaše so 
stlačeným plynom predstavujú vysoké riziko, a teda aj výrazné 
nebezpečenstvo. DENIOS ponúka spoľahlivé a právne vyhovujúce 
produkty pre vnútorné a vonkajšie skladovanie, ako aj pre bezpečnú 
každodennú manipuláciu s plynovými fľašami.

Plynové fľaše predstavujú súhrnný názov pre nebezpečný tovar. Obsahujú najrôznejšie plyny, ktoré vyžadujú rôzne skladovacie podmienky. 
Požiarom, explóziám a únikom zdraviu škodlivých plynov sa dá predísť bezpečným skladovaním plynových fliaš.

Látky citlivé na teplotu hrajú dôležitú úlohu v chemickom, 
farmaceutickom i potravinárskom priemysle. Tepelné plášte, 
sudové ohrievače a tepelné komory od DENIOSu sú ideálnymi 
pomocníkmi pre temperovanie sudov, IBC a plynových fliaš.

Tepelné plášte a sudové ohrievače

SVĚT PRODUKTŮ

Praktický sprievodca

Produkty

FAQ

Rozhovory

Skontrolujte si

Video

Whitepaper 

a veľa iného !

https://www.denios.sk/know-how
https://www.denios.sk/skladovanie-plynovych-flias
https://www.denios.sk/sprievodca-plynove-flase
https://www.denios.sk/posudenie-rizik-horlave-plyny
https://www.denios.sk/tepelne-plaste


Plynové fľaše
bezpečné skladovanie a manipulácia

Ako špecialista na skladovanie nebezpečných látok vám DENIOS ponúka aj rozsiahly sortiment v oblasti skladovania plynových fliaš – bezpečný, v súlade s 
legoslatívou a odskúšaný, v tej najlepšej DENIOS kvalite:

Skrine a sklady na plynové fľaše
Pre predpisové skladovanie plynových fliaš v exteriéri, k dispozícii v rôznych skladovacích kapacitách pre plynové fľaše s objemom 50 litrov a fľaše na plyn s 
hmotnosťou 33 kg.

Protipožiarne skrine na plynové fľaše
Protipožiarne skrine na plynové fľaše typ G 90 a typ G 30, testované 
dľa EN 14470-2 pre skladovanie plynových fliaš v prevádzke.

Manipulácia s plynovými flašami
Vozíky, prepravné stojany alebo nástenné držiaky zvyšujú bezpečnosť pri 
manipulácii s plynovými fľašami - pri preprave vo firme, pri zdvíhaní alebo 
pri skladovaní.

www.denios.sk/skrine-na-plynove-flase www.denios.sk/sklady-plynovych-flias

www.denios.sk/protipoziarne-skladovanie-plynovych-flias www.denios.sk/sklady-plynovych-flias

https://www.denios.sk/skrine-na-plynove-flase
https://www.denios.sk/sklady-plynovych-flias
https://www.denios.sk/protipoziarne-skladovanie-plynovych-flias
https://www.denios.sk/sklady-plynovych-flias


Skrine na plynové fľaše
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 W pre umiestnenie na voľnom priestranstve
 W pre bezpečné a predpisové skladovanie plynových fliaš
 W v ponuke v 5 rôznych veľkostiach ku skladovaniu až 40 plynových fliaš à 11 kg alebo 16 plynových fliaš à 33 kg
 W ideálne ku skladovaniu propánových plynových fliaš
 W stabilná, zváraná konštrukcia z pozinkovaného oceľového plechu s práškovým lakovaním: korpus modrý (RAL5010), dvere sivé (RAL 7042)
 W dvere a bočné steny s vetracími otvormi, zadná stena celkom uzatvorená

Skrine na plynové fľaše typ LB

Skriňa na plynové láhve typ LB 4, pre skladovanie až 10 plynových fliaš à 11 kg

Skriňa na plynové fľaše typ LB 4, pre 
skladovanie až 4 plynových fliaš à 33 kg Vynímateľná polica ako odkladacia plocha
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Skrine na plynové fľaše
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Typ LB 4 LB 6 LB 8 LB 12 LB 16

Skladovacia kapacita pre plynové flaše à 11 kg 8 12 16 24 32
Skladovacia kapacita plynové flaše à 33 kg 4 6 8 12 16
Vonkajšie rozmery Š x H x V (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
Prevedenie dverí 1 krídlové 2 krídlové 2 krídlové 2 x 2 krídlové 2 x 2 krídlové
Pánty napravo z oboch strán z oboch strán z oboch strán z oboch strán
Obj. č. 259-067-JA 259-068-JA 259-069-JA 259-070-JA 259-071-JA

 W vrátane zinkovanej mrežovej police a vynímateľnej medzipolice ako odstavnej plochy
 W zošikmenie strechy za účelom optimálneho odtoku vody
 W uzamykateľné dvere k ochrane pred neoprávnenému vniknutiu
 W označenie výstražným symbolom
 W dodanie v zmontovanom stave

Skriňa na plynové fľaše typ LB 8, k skladovaniu až 20 
plynových fliaš à 11 kg nebo 8 plynových fliaš à 33 kg

Skriňa na plynové fľaše typ LB 6, pre 
skladovanie až 6 plynových fliaš à 33 kg
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https://www.denios.sk/products/259067
https://www.denios.sk/products/259068
https://www.denios.sk/products/259069
https://www.denios.sk/products/259070
https://www.denios.sk/products/259071
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Typ GSN 1.15 GSN 2.28

Skladovacia kapacita pre plynové flaše á 50 
litrov 25 25 50 50

Vybavenie Bez podlahy S podlahou Bez podlahy S podlahou
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 1430 x 1410 x 2210 1430 x 1410 x 2410 2760 x 1410 x 2210 2760 x 1410 x 2410
Vnútorné rozmery Š x H x V [mm] 1420 x 1280 x 2110 1420 x 1280 x 2310 2750 x 1280 x 2110 2750 x 1280 x 2310
Prevedenie dverí 1 krídlové 1 krídlové 2 krídlové 2 krídlové
Obj. č. 256-859-JA 256-858-JA 256-861-JA 256-860-JA

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     www.denios.sk/shop
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Sklady plynových fliaš

Sklad na plynové fľaše typ GSN, až pre 50  plynových fliaš
 W na predpisové skladovanie plynových fliaš podľa TRGS 510
 W na vonkajšie umiestnenie
 W v ponuke buď bez podlahy alebo s podlahou žiarovo zinkovanou

Sklad na plynové fľaše typ GSN 2.28, bez podlahy, vhodný k umiestneniu paliet na plynové fľaše. Svetlá výška 
dvier 160 mm umožní uzatvorenie skladu na plynové fľaše i v prípade, že je paleta na plynové fľaše otvorená.

https://www.denios.sk/products/256859
https://www.denios.sk/products/256858
https://www.denios.sk/products/256861
https://www.denios.sk/products/256860
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Sklady plynových fliaš

Stohovateľný regál na 
skladovanie plynových fliaš
Stohovateľné regály: možnosť 
umiestnenia až 2 regálov na 
seba. Vzniknú tak 3 
úrovne nad sebou. 
Rozmery regálov:  
Š x H x V (mm):  
1437 x 1038 x 750,  
nosnosť: 500 kg

Obj. č. 216-658-JA

 W stabilná konštrukcia s oceľovým rámom a mrežovou výplňou
 W strecha z profilovaného oceľového plechu
 W zinkovaná verzia s kvalitným práškovým lakovaním vo farbe sivej 
(RAL 7016) pre optimálnu ochranu pred koróziou

 W uzamykateľné krídlové dvere k ochrane pred neoprávneným vniknutím
 W dodávka v rozloženom stave, návod pre jednoduchú montáž

Sklad na plynové fľaše typ GSN 2.28, 
s podlahou

Sklad na plynové fľaše typ GSN 1.15, 
bez podlahy

Sklad na plynové fľaše typ GSN 1.15, 
s podlahou

nájazdová rampa

Obj. č. 115-876-JA

Za vonkajší sklad sa považuje aj taký, ktorý je otvorený 
najmenej na 2 stranách. 
Sklady musia byť chránené proti neoprávnenému vniknutiu. 
Sklad v miestnostiach: 
Vonkajšie steny skladových miestností musia byť nehorľavé.

Pre jednoduchú manipuláciu v sklade plynových fliaš 
slúži závesná nájazdová rampa z hliníka, Š x H (mm): 
908 x 933, zaťaženie kolesa 150 kg, vhodné pre 
sklady na plynové fľaše s podlahou

Dva na seba postavené 
stohovacie regály

https://www.denios.sk/products/216658
https://www.denios.sk/products/115876


Typ MDC 210 MDC 320

Skladovacia kapacita plynové flaše á 50 litrov 21 66
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 2162 x 986 x 2350 2986 x 2162 x 2350
Vnútorné rozmery Š x H x V [mm] 2000 x 790 x 2000 2830 x 2000 x 2000
Prevedenie dverí 2 krídlové 2 krídlové
plošné zaťaženie 1000 1000
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Sklady plynových fliaš

Sklad na plynové fľaše typ MDC, až pre 66 plynových fliaš
 W vetracie mriežky v stenách a v podlahe s roštom
 W 2-krídlové dvere s bezpečnostným zámkom
 W individuálne nastaviteľné držiaky pre plynové fľaše
 W dodáva sa  zmontované

Nájazdová rampa z ocele, žiarovo 
zinkovaná, výškovo nastaviteľná od 
150 - 270 mm, rozmery Š x H (mm) 
1035 x 900

 W uzatvorený kontajner na predpisové skladovanie tlakových 
plynových fliaš podľa TRGS 510

 W na vonkajšie umiestnenie

Príklad vybavenia MDC 210

Príklad vybavenia MDC 320

Obj. č. 126-133-JA

Obj. č. 274-762-JA

na vyžiadanie

Sklad na plynové fľaše MDC 210

Sklad na plynové fľaše MDC 320

https://www.denios.sk/products/126133
https://www.denios.sk/products/274762


Príslušenstvo Skladovací stôl

Skladovacia kapacita pre plynové flaše à 11 kg 10 12 20 26
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 1500 x 600 x 800 2000 x 600 x 800 3000 x 600 x 800 4000 x 600 x 800
Obj. č. 157-507-JA 157-508-JA 157-510-JA 157-511-JA

Typ 20/15 30/15 20/20 30/20 40/20

Skladovacia kapacita pre plynové flaše á 50 litrov 48 72 64 96 128
Vonkajšie rozmery Š x H x V (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
Vnútorné rozmery Š x H x V [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
Prevedenie dverí 1 krídlové 1 krídlové 1 krídlové 1 krídlové 1 krídlové
Obj. č. 157-502-JA 157-503-JA 157-504-JA 157-505-JA 157-506-JA
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Sklady plynových fliaš

Prepravná paleta na plynové fľaše

Paleta na plynové fľaše, 
typ GFP-50 pre až 12 
plynových fliaš, Ø 230 mm, 
s bezpečnostnou závorou

Sklad na plynové fľaše typ GFC, až pre 128 plynových fliaš

 W pozinkovaná strešná krytina, s polyesterovou 
vrstvou

 W otváranie dvier smerom von, šírka dvier 1000 mm
 W dvere so sklopnou závorou a visiacim zámkom
 W dodáva sa v rozloženom stave, jednoduchá 
montáž vďaka stavebnicovému systému

 W príslušenstvo: pozinkovaný odkladací stôl (na 
prianie)

 W paleta na skladovanie a transport  prázdnych a 
plných plynových fliaš

 W žiarovo pozinkovaná pevná 
oceľová konštrukcia

 W možnosť prepravy 
prostredníctvom 
vysokozdvižného vozíka 
alebo paletového vozíka

 W bezpečná preprava 
plynových fliaš 
rôznych veľkostí

Pozinkovaný skladovací stôl

Obj. č. 255-319-JA

 W na vonkajšie umiestnenie
 W na predpisové skladovanie tlakových 
plynových fliaš 

 W pre bezpečnú manipuláciui 
s plynovými fľašami

Vozík na plynové fľaše typ KM Ergo

 W lakovaný, ergonomický vozík na 
plynové fľaše

 W jednoduchá výmena plynových 
fliaš

 W jednoduchá manipulácia, žiadne 
ťažké zdvíhanie

 W pre 1 plynovú fľašu à 50 litrov 
(max Ø 235 mm)

 W vr. upevňovacieho popruhu, 
držiaka na fľašu a zaisťovacej 
reťaze

 W pneumatiky (Ø 260 mm)

Poradenstvo: 032 743 04 67

Obj. č. 115-872-JA

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

https://www.denios.sk/products/157507
https://www.denios.sk/products/157508
https://www.denios.sk/products/157510
https://www.denios.sk/products/157511
https://www.denios.sk/products/157502
https://www.denios.sk/products/157503
https://www.denios.sk/products/157504
https://www.denios.sk/products/157505
https://www.denios.sk/products/157506
https://www.denios.sk/products/255319
https://www.denios.sk/products/115872
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Typ G 90.6-10 G 90.6 G 90.6-2F G 30.6 G 90.9 G 30.9

Požiarna odolnosť 90 minút 90 minút 90 minút 30 minút 90 minút 30 minút
Skladovacia kapacita 10 litrové plynové fľaše 50 litrové plynové fľaše 50 litrové plynové fľaše 50 litrové plynové fľaše 50 litrové plynové fľaše 50 litrové plynové fľaše
Počet 2 1 2 2 3 3
Vonkajšie rozmery 
Š x H x V (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

Vnútorné rozmery Š x H x V [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
Prevedenie dverí 1 krídlové 1 krídlové 1 krídlové 1 krídlové 2 krídlové 2 krídlové
Pánty: napravo

Obj. č. sivá/žltá 210-381-JA 165-311-JA 210-385-JA 144-519-JA – –
Obj. č. sivá verzia 210-383-JA 165-305-JA 210-387-JA 117-002-JA – –
Pánty: naľavo

Obj. č. sivá/žltá 210-380-JA 165-310-JA 210-384-JA 144-518-JA – –
Obj. č. sivá verzia 210-382-JA 165-304-JA 210-386-JA 117-001-JA – –
Pánty: z oboch strán

Obj. č. sivá/žltá – – – – 165-313-JA 144-520-JA
Obj. č. sivá verzia – – – – 165-306-JA 117-003-JA
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Protipožiarne skrine na tlakové plynové fľaše typu G 90.9,  
šírka 900 mm. V ponuke na vyžiadanie vo verzii G30 alebo G90.

Požiarne odolné skrine na plynové fľaše

 W k protipožiarnemu skladovaniu plynových fliaš na pracovisku
 W dľa EN 14470-2 
  W optimálna požiarna ochrana a maximálna bezpečnosť tlakových fliaš

 W dodržanie maximálne povoleného zvýšenia teploty na povrchu držiaka ventilu fľaše 50 K podľa EN 14470-2. Modelový rad G90 s dodatočným 
preskúšaním GS.

 W odvetrávacia prípojka (NW 75) na strieške skrine
 W nastavovacia pomôcka na vyrovnanie nerovností podlahy
 W možnosti prestupu v strieške skrine
 W kompletne s montážnymi profilmi pre armatúry, dištančné držiaky fliaš a upínacie popruhy (armatúry a plynové fľaše nie sú súčasťou dodávky)
 W pohodlné a spoľahlivé umiestnenie fliaš prostredníctvom integrovanej sklopnej rampy z oceľového ryhovaného plechu
 W veľká vnútorná výška pre ľahkú a efektívnu montáž v skrine
 W so sériovou uzemňovacou svorkou

Iné veľkosti a prevedenia sú k dispozícii v priebehu 4-5 týždňov.

Protipožiarna skriňa na plynové fľaše typu G 30.6, šírka 600 mm. 
Voliteľne k dispozícii v G30 alebo G90 prevedenie.

https://www.denios.sk/products/210381
https://www.denios.sk/products/165311
https://www.denios.sk/products/210385
https://www.denios.sk/products/144519
https://www.denios.sk/products/210383
https://www.denios.sk/products/165305
https://www.denios.sk/products/210387
https://www.denios.sk/products/117002
https://www.denios.sk/products/210380
https://www.denios.sk/products/165310
https://www.denios.sk/products/210384
https://www.denios.sk/products/144518
https://www.denios.sk/products/210382
https://www.denios.sk/products/165304
https://www.denios.sk/products/210386
https://www.denios.sk/products/117001
https://www.denios.sk/products/165313
https://www.denios.sk/products/144520
https://www.denios.sk/products/165306
https://www.denios.sk/products/117003
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Typ G 90.12 G 30.12 G 90.14 G 30.14

Požiarna odolnosť 90 minút 30 minút 90 minút 30 minút
Skladovacia kapacita 50 litrové plynové fľaše 50 litrové plynové fľaše 50 litrové plynové fľaše 50 litrové plynové fľaše
Počet 4 4 4 4
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 1198 x 615 x 2050 1198 x 615 x 2050 1398 x 615 x 2050 1398 x 615 x 2050
Vnútorné rozmery Š x H x V [mm] 1045 x 400 x 1858 1094 x 479 x 1874 1245 x 400 x 1858 1294 x 479 x 1874
Prevedenie dverí 2 krídlové 2 krídlové 2 krídlové 2 krídlové
Pánty: z oboch strán

Obj. č. sivá/žltá 165-314-JA 144-521-JA 165-315-JA 144-522-JA
Obj. č. sivá verzia 165-307-JA 117-004-JA 165-308-JA 117-005-JA
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TIP: Ak je nutné v skrini zabezpečiť 120-násobnú výmenu vzduchu, napr. pri skladovaní 
jedovatých plynov, je nutné použiť radiálne ventilátory.

Protipožiarne skrinky na plynové fľaše typu G 90.14,  
šírka 1400 mm. Voliteľne dodávaná ako verzia G30 alebo G90.

Požiarne odolné skrine na plynové fľaše

Nástavec na technické odvetrávanie

 W Výškovo nastaviteľný držiak určený na montáž na stenu, 
pre dve 10-l fľaše - pre skrine G30 a G90,  
okrem G 90.6-10 a G 90.6-2F, Obj. č. 117-006-JA

 W Montážna súprava pre trubkové prestupy, vrát. 2 skrutiek 
Ermeto, R 3/8", pre skrine G30 a G90, Obj. č. 117-007-JA

 W Nástavec bez kontroly odsávania,  
Obj. č. 129-345-JA

 W nástavec s kontrolou odsávania,  
Obj. č. 136-799-JA

Protipožiarna skriňa na plynové fľaše typu G 30.12, šírka 1200 mm. 
Voliteľne k dispozícii ako G30 alebo G90 prevedenie.

Pozri stranu

146

https://www.denios.sk/products/165314
https://www.denios.sk/products/144521
https://www.denios.sk/products/165315
https://www.denios.sk/products/144522
https://www.denios.sk/products/165307
https://www.denios.sk/products/117004
https://www.denios.sk/products/165308
https://www.denios.sk/products/117005
https://www.denios.sk/products/117006
https://www.denios.sk/products/117007
https://www.denios.sk/products/129345
https://www.denios.sk/products/136799
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* Prepravné rozmery sa líšia od uvedených vonkajších rozmerov

Typ GF 17.9 GF 17.15 GF 33.9 GF 33.15 GFT 17.9 GFT 17.15 GFT 33.9 GFT 33.15

Vybavenie S mrežovými dverami S protipožiarnými dverami

Skladovacia kapacita pre 
plynové flaše á 50 litrov 12 24 24 48 12 24 24 48

Vonkajšie rozmery 
Š x H x V (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

Prevedenie dverí 1 krídlové 2 x 1krídlové 1 krídlové 2 x 1krídlové

PRÍSLUŠENSTVO

Obj. č. 149-035-JA
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Protipožiarne sklady plynových fliaš

Protipožiarny sklad na plynové fľaše typ GF a  GFT, až pre 48 plynových fliaš

 W stabilná oceľová konštrukcia v modrej farbe (RAL 5010)
 W bez  nutnosti bezpečnostných odstupov
 W prirodzené vetranie 
 W presah strechy ako poveternostná ochrana

 W s bezpečnostnou reťazou pre bezpečné  skladovanie fliaš
 W dodáva sa zmontované
 W vr. závesných očiek na žeriav

na predpisové skladovanie plynových fliaš

Príklad vybavenia

Podlahová plošina z pozinkovaného plechu 
s výstupkami a  s integrovaným nájazdovým 
skosením. Plynové fľaše sú tým chránené pred 
vlhkosťou a poveternostnými vplyvmi.

Štandardne s bezpečnostnou reťazou pre praktické 
skladovanie jednotlivých fliaš.

Dvere, buď v mrežovom alebo protipožiarnom prevedení, 
sú uzamykateľné a chránia tým pred prístupom 
neoprávnených osôb.

Obj. č. 274-765-JA

na vyžiadanie

Protipožiarny sklad na plynové fľaše typ GF 17.9, až pre 12 fliaš

https://www.denios.sk/products/149035
https://www.denios.sk/products/274765
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Obj. č. 115-876-JA
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Protipožiarny sklad plynových fliaš typ GFT, pre až 48 plynových 
fliaš Protipožiarne dvere sú uzamykateľné na ochranu pred 
neoprávneným použitím.

Protipožiarny sklad na plynové fľaše typ GF 33.15, 
podlahová plošina a paleta pre plynové fľaše v 
ponuke akop príslušenstvo

Protipožiarne sklady plynových fliaš

Stohovateľný regál 
na skladovanie 
plynových fliaš

 W stabilná konštrukcia s 
oceľovým rámom s žiarovo 
pozinkovanými roštmi ako 
policami

 W 2-násobne stohovateľné, 
vytvárajú 3 úrovne nad sebou

 W dodáva sa rozmontované
 W nosnosť: 500 kg

Poradenstvo 032 743 04 67

Dva na seba postavené 
stohovacie regályObj. č. 274-770-JA

na vyžiadanie

Protipožiarny sklad na plynové fľaše typ GF 33.15, 
podlahová plošina a paleta pre plynové fľaše v 
ponuke akop príslušenstvo

https://www.denios.sk/products/115876
https://www.denios.sk/products/274770
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INDIVIDUÁLNE RIEŠENIE

VYBAVENIE

PRÍSLUŠENSTVO

KNOW-HOW

www.denios.sk/protipoziarne-sklady

www.denios.sk/prislusenstvo-pre-sklady

www.denios.sk/
sklady-s-tepelnou-izolaciou

www.denios.sk/servis-udrzba

DENIOS je výrobcom a vývojárom bezpečnej a ekologickej skladovacej techniky z ocele, ako aj tepelných komôr a systémov detekcie škodlivín. Produkty sú 
optimálne navrhnuté pre skladovanie nebezpečných látok a súvisiace činnosti.  Na základe štandardizovaných systémov si môžete vybrať z našej širokej 
ponuky vybavenia dľa vašich potrieb. Vo všetkých produktových oblastiach sú možné individuálne riešenia. Profitujete z vynikajúceho servisu – v prípade 
potreby i poradenstva priamo na mieste.

V prípade zvýšeného rizika požiaru a dostatočných priestorových 
možností za dodržania odstupvých vzdialeností sa využívajú naše 
sklady nebezpečných látok. Sú schválené DIBt a voliteľne dostupné 
s dodatočnou izoláciou.
Vysoké riziko požiaru si v sklade  vyžaduje požiarno odolný panel.  
S našim protipožiarnym skladom ste v bezpečí. Sú schválené DIBt  
a majú certifikovanú požiarnu ochranu.

Sklady nebezpečných látok s tepelnou izoláciou od DENIOS slúžia 
predovšetkým na mrazuvzdorné skladovanie nebezpečných látok 
citlivých na teplotu. Osvedčená konštrukcia oceľového rámu so 
špeciálnymi panelmi. Spoľahlivá klimatizačná technika chráni usklad-
nený tovar citlivý na teplo či mráz. Na vyžiadanie môžu byť systémy 
vybavené vyšším tepelným výkonom, chladiacimi agregátmi alebo 
klimatizáciou

Pravidelný servis predlžuje životnosť Vášho vybavenia a prináša viac
ochrany pre Vašich zamestnancov aj životné prostredie. Servisní tech-
nici DENIOS sú skúsení, kvalifikovaní, dôkladne oboznámení so všet-
kými zákonmi a certifikáciami. Upozorníme Vás na termín vykonania 
pravidelnej údržby, podporíme Vás pri plnení Vašich povinností ako 
užívateľa skladu, aby bol Váš sklad nebezpečných látok vždy bezpečný 
av súlade s aktuálne platnou legislatívou. Objavte našu ponuku servisu 
a údržby a zistite, čo máme na mysli, keď hovoríme o DENIOSe ako o
všestrannom partnerovi, ktorý je vždy na Vašej strane.

V DENIOS nájdete to správne vybavenie pre každý prípad. Naprí-
klad pre protipožiarnu ochranu: alarmy, hasiace systémy, detektory 
únikov, digitálna kontrola alebo video monitoring. Pre väčšiu udrža-
teľnosť: zelené strechy alebo solárne panely. Pre väčšiu kontrolu: 
digitálne monitorovanie stavu.

Sklady nebezpečných látok  
vs. protipožiarne sklady

Príslušenstvo pre sklady

Bezpečné skladovanie nebezpečných 
látok citlivých na teplotu

Servis a údržba od DENIOSu

Rozmanitosť
Pre ochranu šitú na mieru

Praktický sprievodca

Produkty

FAQ

Rozhovory

Skontrolujte si

Video

Whitepaper 

a veľa iného !

https://www.denios.sk/know-how
https://www.denios.sk/protipoziarne-sklady
https://www.denios.sk/prislusenstvo-pre-sklady
https://www.denios.sk/sklady-s-tepelnou-izolaciou
https://www.denios.sk/servis-udrzba


Sklady nebezpečných látok od DENIOSu

Pochôzny

Ak chcete skladovať malé nádoby, ideálnym riešením je pochôdzny sklad nebezpečných 
látok. So sortimentom DENIOS profitujete z vysokého užívateľského komfortu: výška 
vstupu je len 150 mm. Regále umožňujú pohodlné a prehľadné usporiadanie. Ak treba 
umiestniť aj sudy alebo väčšie nádoby, podlahu možno využiť aj ako odkladaciu plochu

Regálový

Ak je potrebné skladovať väčšie množstvá nebezpečných látok na euro/chemických 
paletách, v sudoch alebo IBC, regálový skladovací systém je najlepšou voľbou. Rozmery a 
zaťaženie sú optimálne navrhnuté pre veľkosť skladovaného materiálu v rôznych verziách. 
Regál s možnosťou podjazdnu umožňuje nakladanie paletovým vozíkom. Extra hlboká 
konštrukcia ponúka maximálnu úložnú kapacitu pre nakladanie z oboch dlhých strán..

Kompaktný

Kompaktný sklad nebezpečných látok sa vďaka malej priestorovej náročnosti často 
používa v blízkosti výroby alebo v blízkosti pracoviska. Umožňuje priamy prístup k IBC, 
sudom alebo malým nádobám a môže sa použiť aj ako plniaca alebo stáčacia stanica.

Sklad nebezpečných látok s požiarnou odolnosťou

V skladoch protipožiarnej ochrany 
DENIOS môžete bezpečne skladovať 
horľavé kvapaliny, a to aj bez odstu-
povej vzdialenosti. Dvojplášťová 
konštrukcia, ktorá slúži ako kvalitná 
protipožiarna izolácia (trieda 
stavebného materiálu A), zaručuje 
v prípade požiaru požiarnu odolnosť 
zvnútra aj zvonku až 120 minút..

Sklad nebezpečných látok s tepelnou izoláciou

Sklady nebezpečných látok s 
tepelnou izoláciou slúžia na 
mrazuvzdorné skladovanie a tepelnú 
ochranu nebezpečných materiálov 
citlivých na teplotu. Osvedčená 
oceľová konštrukcia je zo všet-
kých strán opláštená izolovanými 
panelmi. Spoľahlivá klimatizácia 
chráni uskladnené citlivé látky.   Na 
vyžiadanie môžu byť systémy vyba-
vené vyšším tepelným výkonom, 
chladiacimi agregátmi alebo klimati-
záciou.

Vaša potreba skladovacej kapacity (malé nádoby / sudy / IBC) určuje základný typ skladu nebezpečných látok (pochôdzny / regálový / 
kompaktný). Skladované látky a podmienky umiestnenia vedú k výberu buď skladu nebezpečných látok s tepelnou izoláciou alebo skladu 
nebezpečných látok s požiarnou odolnosťou. Vďaka mnohým možnostiam konfigurácie môžete prispôsobiť náš štandardizovaný sklad 
nebezpečných látok vašim individuálnym potrebám. Navrhnuté riešenia pri plánovaní projektu je možné implementovať kedykoľvek. 
Zavolajte nám!

Najlepšie riešenie
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na vyžiadanie

Presné skladovanie sudov a IBC nádrží: modely K sú určené k skladovaniu IBC nádrží, napr. s 
vodu ohrozujúcimi aromámi a aditívami Teplota v sklade sa pohybuje medzi cca 5 až 20  C.

Sklad nebezpečných látok SC-K, regálový sklad pre IBC

SC 2K 715

Obj. č. 265-969-JA
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https://www.denios.sk/products/265969


Sklady nebezpečných látok bez požiarnej odolnosti

Poradenstvo 032 743 04 67              197

1

SC-H

SC-M

Zobrazenie produktov ukazuje možnosti vybavenia 
Radi pre Vás navrhneme individuálne riešenie.

Obj. č. 274-858-JA

Obj. č. 274-650-JA
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https://www.denios.sk/products/274858
https://www.denios.sk/products/274650


Sklady nebezpečných látok bez požiarnej odolnosti

www.denios.sk/engineering198

1
Sk

la
do

va
ni

e 
ne

be
zp

eč
ný

ch
 lá

to
k

 W pre skladovanie väčšieho množstva nebezpečných látok v IBC nádržiach
 W vyhotovenie pre látky citlivé na teplotu, s tepelnou izoláciou z A 
materiálu 60 mm (pri SC 2K 415 + SC 2K 715 možný aj B materiál)

 W skladovacia kapacita: až pre 144 sudy alebo 24 KTC/IBC nádrž.
 W vodu nepriepustná, preskúšaná, zinkovaná záchytná vaňa (3 mm) v 
spodnej skladovacej úrovni

 W skladovacie úrovne vybavené vyberateľnými, žiarovo zinkovanými 
mrežovanými roštmi (max. nosnosť 1.250 kg/m²)

 W svetlá výška 110 mm umožní podjazdnosť zdvižným vozíkom

 W dlhodobá ochrana voči korózii vďaka použitiu pozinkovaných častí a 
vysoko kvalitnému 2K lakovaniu (RAL 9002, alebo RAL 5010)

 W posuvné dvere v modernom dizajne
 W bezpečnostný zámok k ochrane proti neoprávnenému vniknutiu.
 W cielené odvodnenie strechy
 W európsky koncept produktu: vyššia dostupnosť a jednotná ponuka 
produktov a služieb pre medzinárodne aktívnych zákazníkov; je 
zohľadnená legislatíva špecifická pre jednotlivé krajiny

Regálový sklad nebezpečných látok SC predstavuje najrozmanitejší skladovací systém od DENIOSu. Rôzne dizajny umožňujú výber optimálnej veľkosti 
úložného priestoru a rozmerov. Každé vyhotovenie ponúka izolovaný variant. Sklad nebezpečných látok je tak bez problémov možné prispôsobiť Vašim 
individuálnym požiadavkám. Schválená konštrukcia zodpovedajúca bezpečnostnému konceptu: preskúšaná záchytná vaňa pre zadržanie prípadných únikov 
kvapalín a ochrana pred povetrnostnými vplyvmi v prípade umiestenia na voľnom priestranstve.

Popis produktu

Skladovanie horľavín

Pri skladovaní horľavých látok je nutné dbať na uzemnenie konštrukcie a technické vetranie.
Bezplatné poradenstvo 0800 11 80 70

Schválený pre skladovanie kvapalín všetkých tried 
ohrozenia vody (DIBt).

V súlade s DIN EN 1090 pre výrobcov 
nosných konštrukcií z ocele.

Sklad nebezpečných látok SC-K
Skladovacia kapacita až pre 12 IBC alebo 40 sudov
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Typ SC 2K 215 SC 1K 415 SC 2K 415 SC 1K 515 SC 2K 515 SC 1K 715 SC 2K 715

Skladovacia kapacita 
IBC / CP / EP / sud 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

Záchytný objem [l] 1000 1000 1000 2 x 1000 2 x 1000 2 x 1000 2 x 1000
Vonkajšie rozmery 
Š x H x V (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

Rozmery políc Š x H x 
V [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

Hmotnosť* [kg] 1200 1150 1400 1950 2400 2200 2750

*Bez nadstavby
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Technické údaje

www.denios.sk/ 
prislusenstvo-pre-sklady

Vybavenie zohráva rozhodujúcu úlohu pri konfigurácii jednotlivých produktov. Ak potrebujete detektor pohybu 
alebo signálne svetlo, radi Vám poradíme. Naši skúsení odborníci navrhnú riešenie presne pre Vás. Prehľad 
ďalších možností vybavenia nájdete na našej stránke.

Statika
Statika dľa Eurokódu 3 (STN EN 1993 pre charakteristické zaťaženie 
vetrom s tlakom qk,w = 0,585 kN/m²  a charakteristické zaťaženiu 
snehom sk = 2,5 kN/m². Statika dľa Eurokódu 3 (STN EN 1993 pre 
charakteristické zaťaženie vetrom s tlakom qk,w = 0,585 kN/m²  a 
charakteristické zaťaženiu snehom sk = 2,5 kN/m² Staticka dostatočne 
dimenzovaná dľa EN 1998-1:2004 pre zónu zemetrasenia 3.

Odkvapové zvody
Žľaby zabraňujú zadržiavaniu vody na streche Dažďová voda je 
odvádzaná cez strešný žľab na oboch krátkych stranách skladu 
cez zadnú stenu.

Poznámka:
Rozmery a hmotnosti sa môžu líšiť v závislosti na vybavení. Technické zmeny vyhradené.

Vonkajšie osvetlenie s detektorom pohybu. Signálne svetlo pre vizuálne zobrazenie alarmu.

https://www.denios.sk/prislusenstvo-pre-sklady
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Typ SC 2H 415 SC 2H 815

Skladovacia kapacita IBC / CP / EP / sud 6 / 6 / 8 / 24 12 / 12 / 16 / 48
Záchytný objem [l] 1100 2 x 2100
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)* 4138 x 1738 x 3699 8303 x 1735 x 3699
Rozmery políc Š x H x V [mm] 3900 x 1330 x 1350 3900 x 1330 x 1350
Hmotnosť* [kg] 1600 3135

*Bez nadstavby

Komfortné rozmery skladovacích úrovní série H umožňujú spoločné skladovanie sudov a nádob IBC na paletách 
s maximálnou nosnosťou 1 250 kg/m². Možnosť izolovaných verzií (hrúbka panela 60 mm, materiál A). 

Sklad nebezpečných látok SC H

DENIOS návod pre spoločné skladovanie nebezpečných látok

Poznámka:
Rozmery a hmotnosti sa môžu líšiť v závislosti na vybavení. Technické zmeny vyhradené.

 W maximálna flexibilita pre spoločné skladovanie 200litrových sudov a IBC 
nádrží.

 W schválený pre skladovanie kvapalín všetkých tried ohrozenia vody.
 W k dispozícii rôzne vyhotovenia dľa vlastností látok (napr. látky citlivé na 
teplotu) a dvojitá konstrukčná hĺbka.

 W pri skladovaní horľavých kvapalín je nutné dbať na dodržanie 
bezpečnostných odstupov, uzemnenie a v prípade aktívneho skladovania 
tiež na technické vetranie.

 W skladovacie úrovne: vybavené vynímateľnými, žarovo zinkovanými 
mrežovýmmi roštami (zaťaženie police až 5.500 kg).

 W vyhotovenie podlahy: preskúšaná, 1-dielna záchytná vaňa, s 
vynímateľnými žárovo zinkovanými mrežovými roštami. Svetlá výška 100 
mm umožní ľahký podjazd skladu napríklad paletovým vozíkom.

 W dlhodobá ochrana voči korózii vďaka použitiu pozinkovaných častí a 
vysoko kvalitnému 2K lakovaniu.

Nebezpečné látky sú rozdelené do tried skladovania. To tiež určuje, ktoré látky je možné skladovať spolu. DENIOS Sprievodca skladovaním 
nebezpečných látok odpovedá na najdôležitejšie otázky.

SC 2H 815

Skladovacia kapacita: až pre 48 sudov alebo 12 IBC.
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skladovanie sudov naležato.

Poznámka:
Rozmery a hmotnosti sa môžu líšiť v závislosti na vybavení. Technické zmeny vyhradené.

 W schválený pre skladovanie kvapalín všetkých tried ohrozenia vody (DIBt).
 W k dispozícii rôzne vyhotovenia dľa vlastností látok (napr. látky citlivé na 
teplotu) a dvojitá konstrukčná hĺbka.

 W pri skladovaní horľavých kvapalín je nutné dbať na dodržanie 
bezpečnostných odstupov, uzemnenie a v prípade aktívneho skladovania 
tiež na technické vetranie.

 W skladovacie úrovne: vybavené vynímateľnými, žarovo zinkovanými 
mrežovýmmi roštami (zaťaženie police až 5.500 kg).

 W Vyhotovenie podlahy: preskúšaná, 1-dielna záchytná vaňa, s 
vynímateľnými žiarovo zinkovanými mrežovými roštami. 

 W dlhodobá ochrana voči korózii vďaka použitiu pozinkovaných častí a 
vysoko kvalitnému 2K lakovaniu.

Výhoda skladovania naležato: každý sud je dostupný pre stáčanie. Tento komfort zabezpečujú valčekové dráhy v úložných priestoroch. Sudy je 
možné vytiahnuť a otáčať pomocou valčekových dráh. V extra hlbokom variante je možné bočnými dverami vojsť do skladovacieho priestoru a 
pohodlne tak stáčať skladované látky.
Bezplatné poradenstvo 0800 11 80 70

Typ SC 3M 815 SC 1M 426 SC 1M 826

Skladovacia kapacita IBC / CP / EP / sud 18 / 12 / 24 / 60 6 / 6 / 8 / 24 12 / 12 / 16 / 48
Záchytný objem [l] 2 x 1000 2050 3790
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)* 7999 x 1880 x 5776 4040 x 2880 x 3685 8040 x 2880 x 3685
Rozmery políc Š x H x V [mm] 3600 x 1330 x 1600 3900 x 2540 x 3340 3900 x 2540 x 3340
Hmotnosť* [kg] 6720 2200 4200

*Bez nadstavby

Extra vysoký, extra hlboký - regálový sklad nebezpečných látok SC vo verzii M ponúka väčšiu kapacitu a individuálnu prispôsobiteľnosť. Možné  sú napr. 
izolované varianty pre mrazuvzdorné skladovanie (SC 1 M: 60 mm A-/B-materiál, SC 3 M 815: špeciálne vyhotovenie s A-materiálom 100 mm). V prípade 
dodržania platných bezpečnostných odstupov a technických noriem je možné v modeloch série M skladovať okrem vodu ohrozujúcich taktiež horľavé látky.

Sklad nebezpečných látok SC-M

SC 3M 815

Skladovacia kapacita až pre 18 IBC alebo 60 sudov
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Kompaktný sklad nebezpečných látok SolidMaxx predstavuje ideálne riešenie v prípade nedostatku priestoru.  Je vhodný pre skladovanie 
nebezpečných látok v blízkosti výroby. Ak nie je miesto použitia vykurované, môžete zvoliť verziu s tepelnou izoláciou a vykurovaním.

Sklad nebezpečných látok SolidMaxx, kompaktný

SolidMaxx CH 2.1
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SolidMaxx C 1.1

SolidMaxx CH 1.1 

SolidMaxx C 2.1

Zobrazenie produktov ukazuje možnosti vybavenia 
Radi pre Vás navrhneme individuálne riešenie.

Obj. č. 265-968-JA

na vyžiadanie

https://www.denios.sk/products/265968
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Schválený pre skladovanie kvapalín všetkých tried 
ohrozenia vody (DIBt).

V súlade s DIN EN 1090 pre výrobcov 
nosných konštrukcií z ocele.

 

Popis produktu

 W dodržujte odstupovú vzdialenosť (minimálne 10 m)
 W zabezpečte vyrovnanie potenciálu (uzemnenie), pripojenie je k dispozícii; 
príp. ochranu pred bleskom

 W - výmena vzduchu dľa STN
 W - dľa TRGS 510
 W - v súlade s ATEX 2014/34/EU

Označenie H226, H225 alebo H224)
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Kompaktný sklad nebezpečných látok SolidMaxx predstavuje ideálne riešenie v prípade nedostatku priestoru.  Je vhodný pre skladovanie 
nebezpečných látok v blízkosti výroby. Ak nie je miesto použitia vykurované, môžete zvoliť verziu s tepelnou izoláciou a vykurovaním.

Sklad nebezpečných látok SolidMaxx, kompaktný

 W pre skladovanie sudov a IBC v malom priestore v blízkosti výroby.
 W schválené pre skladovanie vodu ohrozujúcich a horľavých látok
 W oceľový rám a záchytná vaňa sú práškovo lakované (RAL 7043 čiernosivá) 
Panely sú vyrobené z pozinkovaného trapézového plechu alebo v tepelne 
izolovanom prevedení z lakovaných hladkých plechových panelov (RAL 
9002, sivobiela).

 W na vyžiadanie s tepelnou izoláciou (50 mm) pre panely a strechu z 
minerálnej vlny (ISO A - nehorľavé) a vykurovaním pre mrazuvzdorné 
skladovanie.

 W vodu nepriepustná, preskúšaná, jednodielna záchytná vaňa (5 mm)  
s vyberateľným, žiarovo zinkovaným mrežovým roštom (max. nosnosť:  
1.250 kg/m²).

 W v prípade vybavenia PE vložnou vaňou zaručujú pozinkované plechy zvod 
uniknutých kvapalín priamo do záchytnej vane.

 W dvere: 1-krídlové v úzkom prevedení alebo 2-krídlové v širokom prevedení.
 W svetlá výška 100 mm umožňuje manipuláciu s vysokozdvižným vozíkom
 W prirodzené vetranie cez otvory po obvode skladu chránené pred 
poveternostnými vplyvmi.

 W bezpečnostný zámok k ochrane proti neoprávnenému vniknutiu.
 W cielené odvodnenie strechy po stranách (vpredu a vzadu)
 W závesné oká na žeriav pre bezpečnejší transport na stanovisko

Skladovacia kapacita: až pre 8 sudov alebo 2 IBC.
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Typ SolidMaxx C 1.1 SolidMaxx C 2.1 SolidMaxx CH 1.1 SolidMaxx CH 2.1

Skladovacia kapacita IBC / CP / EP / sud 1 / 1 / 1 / 4 2 / 2 / 3 / 8 1 / 1 / 1 / 4 2 / 2 / 3 / 8
Záchytný objem [l] 1000 1000 1000 1000
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)* 1710 x 1570 x 2360 2900 x 1570 x 2060 1725 x 1865 x 2570 2990 x 1865 x 2360
Vnútorné rozmery Š x H x V [mm] 1350 x 1330 x 1390 2540 x 1330 x 1390 1400 x 1630 x 1765 2665 x 1630 x 1770
Hmotnosť* [kg] 570 810 610 910

*Bez nadstavby

Statika
Statika dľa Eurokódu 3 (STN EN 1993 pre charakteristické zaťaženie 
vetrom s tlakom qk,w = 0,585 kN/m²  a charakteristické zaťaženiu snehom 
sk = 2,5 kN/m². Statika dľa Eurokódu 3 (STN EN 1993 pre charakteristické 
zaťaženie vetrom s tlakom qk,w = 0,585 kN/m²  a charakteristické 
zaťaženiu snehom sk = 2,5 kN/m² Staticka dostatočne dimenzovaná dľa  
EN 1998-1:2004 pre zónu zemetrasenia 3.

vyhotovenie dvier 
 W 1-krídlové pre SolidMaxx C / CH 1.1.
 W 2-krídlové pre SolidMaxx C / CH 2.1.
 W aretácia dvier.
 W bezpečnostný zámok k ochrane proti neoprávnenému vniknutiu.

Poznámka:
Rozmery a hmotnosti sa môžu líšiť v závislosti na vybavení. Technické zmeny vyhradené.

Pomocou schodíka dosiahnete komfortne na hornú časť 
nádoby napr. pri obsluhe čerpadla. 

Sudové čerpadlo na čerpanie horľavín.
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Pre ešte väčšiu bezpečnosť a dodatočný komfort v sklade nebezpečných látok SolidMaxx ponúkame sudové 
čerpadlá alebo pohodlný schodík. V prípade individuálnych požiadaviek Vám tiež radi poradíme pri osobnom 
stretnutí. Naši skúsení odborníci navrhnú riešenie presne pre Vás. Prehľad ďalších možností vybavenia 
nájdete na našej stránke.

Technické údaje

www.denios.sk/ 
prislusenstvo-pre-sklady

https://www.denios.sk/prislusenstvo-pre-sklady
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V pochôdznom sklade pre nebezpečné látky MCV môžete uskladniť napr. laky v malých nádobách a sudoch, prípadne s nimi i 
manipulovať. A pretože ide o látky citlivé na teplotu, je sklad tepelne izolovaný a vybavený vykurovaním.

Sklad nebezpečných látok MCV, pochôdzny

MCV 6330
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Zobrazenie produktov ukazuje možnosti vybavenia 
Radi pre Vás navrhneme individuálne riešenie.

MCV 4330

MCV 4320

MCV 2520

 

Obj. č. 265-971-JA

na vyžiadanie

https://www.denios.sk/products/265971
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Sklad nebezpečných látok MCV, pochôdzny

Požiadavky na skladovanie horľavých kvapalín

 W dodržujte odstupovú vzdialenosť (minimálne 10 m)
 W zabezpečte vyrovnanie potenciálu (uzemnenie), pripojenie je k dispozícii; 
príp. ochranu pred bleskom

 W - výmena vzduchu dľa STN
 W - dľa TRGS 510
 W - v súlade s ATEX 2014/34/EU
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Popis produktu
 W schválené pre skladovanie vodu ohrozujúcich a horľavých látok.
 W uzavretá verzia so stenami a strechou z nehrdzavejúceho, pozinkovaného 
a lakovaného trapézového plechu (RAL 5010, enciánovomodrá).

 W na vyžiadanie s tepelnou izoláciou stien (40 mm) a strechy (50 mm) z 
minerálnej vlny (ISO A - nehorľavé) a vykurovaním pre mrazuvzdorné 
skladovanie.

 W jednodielna, schválená záchytná vaňa (5 mm) s odnímateľným, žiarovo 
zinkovaným roštom (max. zaťaženie: 1 000 kg/m²).

 W nízky vstupný prah, výška 150 mm
 W  2-krídlové dvere  (Š x V: 2.000 x 2.000 mm), voliteľne na krátkej alebo 

dlhej strane skladovacieho systému v predpísanom rastri. * typ MCV 
2520 je v ponuke iba s 2-krídlovými dverami na dlhšej strane

 W s 2-krídlovými dverami  (Š x V: 2.000 x 2.000 mm), voliteľne na krátkej 
alebo dlhej strane skladovacieho systému v predpísanom rastri.

 W dodávame kompletne zmontované
 W prirodzené vetranie na vyžiadanie
 W počas skladovania horľavých látok je nutné dbať na dodržanie 
bezpečnostných odstupov, vyrovnanie potenciálu / uzemnenie a technické 
vetranie.

 W nízky vstupný prah, vysoký 150 mm

Pochôdzny sklad nebezpečných látok MCV predstavuje väčší komfort a variabilitu: je dostupný v rôznych rozmeroch, ako aj v izolovanej verzii. Ponúka však 
ešte viac: vďaka pozinkovaným komponentom je dosiahnutá dlhodobá ochrana proti korózii. Moderný vonkajší dizajn hladký plech*  pozinkovaný a lakovanie 
vo farbe RAL 5010 (enciánová modrá). Dvere môžu byť umiestnené buď na dlhej alebo krátkej strane skladu. Uskladnené môžu byť nádoby najrôznejších 
veľkostí, od malých nádob až po veľké 1.000 litrové IBC. Vnútorný priestor možno optimálne využiť vďaka flexibilnému regálovému systému.

*V neizolovanej verzii je strecha z trapézového plechu.

V súlade s DIN EN 1090 pre výrobcov nosných 
konštrukcií z ocele.

 
Schválený pre skladovanie kvapalín všetkých tried ohrozenia vody 
(DIBt).

Označenie H226, H225 alebo H224)

Skladovacia plocha: 5-17 m²
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Typ MCV 2520 MCV 4320 MCV 4330 MCV 6330

Skladovacia plocha [m²] 5 10 12 17
Záchytný objem [l] 614 1145 1393 2039
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)* 2444 x 2375 x 2365 4500 x 2444 x 2365 4500 x 2944 x 2365 6500 x 2944 x 2365
Vnútorné rozmery Š x H x V [mm] 2240 x 2240 x 2100 4240 x 2240 x 2100 4240 x 2740 x 2100 6240 x 2740 x 2100
Hmotnosť* [kg] 850 1700 1740 2310

*Bez nadstavby

Možnosti vybavenia
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Technické údaje

Statika
Statika dľa Eurokódu 3 (STN EN 1993 pre charakteristické zaťaženie 
vetrom s tlakom qk,w = 0,585 kN/m²  a charakteristické zaťaženiu snehom 
sk = 2,5 kN/m². Statika dľa Eurokódu 3 (STN EN 1993 pre charakteristické 
zaťaženie vetrom s tlakom qk,w = 0,585 kN/m²  a charakteristické 
zaťaženiu snehom sk = 2,5 kN/m² Staticka dostatočne dimenzovaná dľa  
EN 1998-1:2004 pre zónu zemetrasenia 3.

Vstavané regály
Vstavané regály, ktoré sú v ponuke ako príslušenstvo, umožnia prehľadné 
skladovanie malých nádob priamo vo vnútri skladu nebezpečných látok.
Vstavané regál sú výsuvné Vstavané regály disponujú tromi skladovacími 
úrovňami a sú v ponuke v dvoch rôznych veľkostiach:  

 W 1.000 x 500 mm (Š x H, nosnosť: 75 kg*, zaťaženie: 225 kg)  
 W 2.000 x 500 mm (Š x H, nosnosť: 120 kg*, zaťaženie: 360 kg).

 
*Platí pri rovnomernom zaťažení.

Ak potrebujete ohrievať alebo ako skladovať rôzne materiály, radi Vám poradíme. Naši skúsení 
odborníci navrhnú riešenie presne pre Vás. Prehľad ďalších možností vybavenia nájdete na našej 
webovej stránke.

Poznámka:
Rozmery a hmotnosti sa môžu líšiť v závislosti na vybavení. Technické zmeny vyhradené.

Vykurovanie 5 kW vo verzii nEx v kombinácii s tepelnou izoláciou 
zaisťuje vnútornú teplotu +5 C pri vonkajšej teplote -15 C.

Informačná tabuľa pre prehľadné zobrazenie 
informácií a pokynov o bezpečnosti práce.

www.denios.sk/ 
prislusenstvo-pre-sklady

https://www.denios.sk/prislusenstvo-pre-sklady
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Pochôdzny sklad nebezpečných látok WHG je možné vďaka nízkej vstupnej výške a v kombinácii s nájazdovou rampou pohodlne naskladniť 
pomocou manipulačného vozíka. Môže slúžiť napr. ako sklad olejov pre malé nádoby a sudy v blízkosti prevádzky.

Sklad nebezpečných látok WHG, pochôdzny

WHG 360
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WHG 250
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Obj. č. 265-970-JA

na vyžiadanie

Zobrazenie produktov ukazuje možnosti vybavenia 
Radi pre Vás navrhneme individuálne riešenie.

WHG 320

WHG 210

https://www.denios.sk/products/265970


Pochôdzne sklady nebezpečných látok WHG
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Sklad nebezpečných látok WHG, pochôdzny

Schválený pre skladovanie kvapalín 
všetkých tried ohrozenia vody (DIBt).

V súlade s DIN EN 1090 pre výrobcov 
nosných konštrukcií z ocele.

 

Požiadavky na skladovanie horľavých kvapalín

Popis produktu
 W schválené pre skladovanie vodu ohrozujúcich látok a horľavých látok.
 W uzavretá verzia so stenami a strechou z nehrdzavejúceho, pozinkovaného 
a lakovaného trapézového plechu (RAL 5010, enciánovomodrá).

 W jednodielna, 5 mm záchytná vaňa, s vynímateľným žiarovo zinkovaným 
roštom (max. nosnosť: 1.000 kg/m²).

 W nízky vstupný prah, vysoký 150 mm

 W 2-krídlové dvere (s bezpečnostným zámkom) na dlhej strane 
skladovacieho systému

 W dodávame kompletne zmontované
 W závesné oká na žeriav pre bezpečnejší transport na miesto použitia
 W prirodzené vetranie na vyžiadanie

 W dodržujte odstupovú vzdialenosť (minimálne 10 m)
 W zabezpečte vyrovnanie potenciálu (uzemnenie), pripojenie je k dispozícii; 
príp. ochranu pred bleskom

 W - výmena vzduchu dľa STN
 W - dľa TRGS 510
 W - v súlade s ATEX 2014/34/EU

Označenie H226, H225 alebo H224)

Sklad nebezpečných látok WHG je jedným z najpredávanejších a najosvedčenejších skladov DENIOS pre malé nádoby až po 200 litrové sudy. Už pri základnom 
modeli sme kládli veľký dôraz na užívateľský komfort: vstupná výška je len 150 mm. Už v štandardnej výbave WHG umožňuje pasívne skladovanie vodu 
ohrozujúcich/horľavých látok pri dodržaní bezpečnostných odstupov. Flexibilné vybavenie je možné kedykoľvek. Implementovali sme špeciálne riešenia 
odvetrania vo veľkom množstve projektov.

Sk
la

do
va

ni
e 

ne
be

zp
eč

ný
ch

 lá
to

k

skladovacia plocha: 2-15 m²
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Typ WHG 210 WHG 320 WHG 250 WHG 360

Skladovacia plocha [m²] 2 6 10 15
Záchytný objem [l] 320 660 1135 1770
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)* 2165 x 1028 x 2320 2990 x 2215 x 2235 5028 x 2215 x 2235 6028 x 2800 x 2235
Vnútorné rozmery Š x H x V [mm] 2000 x 830 x 2000 2830 x 2000 x 2000 4830 x 2000 x 2000 5830 x 2590 x 2000
Hmotnosť* [kg] 460 870 1330 1860

*Bez nadstavby

Možnosti vybavenia

Náš tip: SpillGuard® connect deteguje nebezpečné úniky a odošle ihneď signál na Váš smartfón. Môžete 
tak okamžite reagovať, získať čas a vyhnúť sa možným následným nákladom. V prípade individuálnych 
požiadaviek Vám tiež radi poradíme pri osobnom stretnutí. Naši skúsení odborníci navrhnú riešenie 
presne pre Vás. Prehľad ďalších možností vybavenia nájdete na našej webovej stránke.

Vstavané regály
Vstavané regály, ktoré sú v ponuke ako príslušenstvo, umožnia prehľadné 
skladovanie malých nádob priamo vo vnútri skladu nebezpečných látok.
Vstavané regál sú výsuvné Vstavané regály disponujú tromi skladovacími 
úrovňami a sú v ponuke v dvoch rôznych veľkostiach:  

 W 1.000 x 500 mm (Š x H, nosnosť: 75 kg*, zaťaženie: 225 kg)  
 W 2.000 x 500 mm (Š x H, nosnosť: 120 kg*, zaťaženie: 360 kg).

 
*Platí pri rovnomernom zaťažení.

Statika
Statika dľa Eurokódu 3 (STN EN 1993 pre charakteristické zaťaženie 
vetrom s tlakom qk,w = 0,585 kN/m²  a charakteristické zaťaženiu snehom 
sk = 2,5 kN/m². Statika dľa Eurokódu 3 (STN EN 1993 pre charakteristické 
zaťaženie vetrom s tlakom qk,w = 0,585 kN/m²  a charakteristické 
zaťaženiu snehom sk = 2,5 kN/m² Staticka dostatočne dimenzovaná dľa  
EN 1998-1:2004 pre zónu zemetrasenia 3.

Poznámka:
Rozmery a hmotnosti sa môžu líšiť v závislosti na vybavení. Technické zmeny vyhradené.

Detektor úniku Spillguard® connect. Plastová vložná vaňa pre lúhy alebo kyseliny, v ponuke aj ako vodivá verzia.
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Technické údaje

www.denios.sk/ 
prislusenstvo-pre-sklady

https://www.denios.sk/prislusenstvo-pre-sklady
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Protipožiarnyí sklad WFP je možné použiť napr. k skladovaniu lakov a rozpúšťadiel v malých nádobách 
a v sudoch.   Monitorovaný klimatizačný systém zaručuje stálu kvalitu látok citlivých na teplotu.

Protipožiarny sklad WFP, pochôdny

WFP-X 22
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 F 90

Obj. č. 265-966-JA

na vyžiadanie

Zobrazenie produktov ukazuje možnosti vybavenia 
Radi pre Vás navrhneme individuálne riešenie.

WFP-X 6 (znížená výška: WFP-M 6) 

WFP-X 10

WFP-M 14 (dostupné aj ako WFP-X 14) 

https://www.denios.sk/products/265966
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Protipožiarny sklad WFP, pochôdny

 F 90

Požiadavky na skladovanie horľavých kvapalín
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 W pochôdzny sklad nebezpečných látok pre malé nádoby a 200 litrové sudy.
 W pre bezpečné skladovanie a manipuláciu s horľavými a vodu ohrozujúcimi 
látkami.

 W umiestnenie priamo k vonkajšej stene priľahlých budov alebo ako 
samostatný požiarny úsek napr. vo výrobnej hale. Výnimka: skladovanie 
peroxidov

 W jednodielna, schválená, žiarovo zinkovaná 5 mm záchytná vaňa s roštom 
(max. nosnosť: 1 000 kg/m²).

 W dlhodobá ochrana proti korózii vďaka použitiu pozinkovaných častí a 
vysokokvalitnému 2K lakovaniu (RAL 9002 sivobiela).

 W protipožiarne panely s vysokými izolačnými vlastnosťami (hrúbka 

materiálu 100 mm, materiál A, nehorľavý).
 W uzamykateľné, samozatváracie protipožiarne dvere EI₂ 90-C dľa EN 
13501-2, testované dľa EN 1634-1, alebo verzia špecifická pre danú 
krajinu (EI₂ 120 alebo EI₁ 60) s uhlom otvárania dverí 90 / 115.

 W 1-krídlové dvere (Š x V: 1.250 x 2.000 mm) alebo 2-krídlové dvere (Š x 
V: 2.000 x 2.000 mm), voliteľne na krátkej alebo dlhej strane skladu v 
predpísanom rastri

 W zabezpečenie spoľahlivého uzatvorenia dvier.
 W závesné oká na žeriav pre jednoduchší a bezpečný transport
 W dostupné v dvoch výškach úložného priestoru: svetlá vnútorná výška: 
WFP-X = 2 500 mm, WFP-M = 2 280 mm.

ETA schválenie / CE označenie dľa 
európského nariadenia (EU) č. 305/2011

Vyhotovenie prispôsobené 
legislatíve príslušnej krajiny.

Preskúšané a certifikované ako celok, 
požiarna odolnosť 90 /REI 90 minút 
zvnútra i zvonka.

Popis produktu

 W zabezpečte vyrovnanie potenciálu (uzemnenie), pripojenie je k dispozícii; 
príp. ochranu pred bleskom

 W uzemnenie podľa platnej legislatívy

 W výmena vzduchu podľa STN 65 0201
 W schválené podľa smernice ATEX 2014/34/EU

Označenie H226, H225 alebo H224)

skladovacia plocha: 6-22 m²

V pochôdznom protipožiarnom sklade WFP, s medzinárodnou certifkáciou,možete skladovať horľaviny rôznymi spôsobmi. Vďaka protipožiarnej certifikácii 
je možné sklad nebezpečných látok začleniť priamo do Vašej prevádzky, bez nutnosti dodržania bezpečnostných odstupov od okolitých objektov - vo vnútri 
alebo mimo budov. Šesť typov produktov umožňuje optimálne prispôsobenie individuálnym možnostiam použitia.
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Typ WFP-M 6 WFP-M 14 WFP-X 6 WFP-X 10 WFP-X 14 WFP-X 22

Skladovacia plocha [m²] 6 14 6 10 14 22
Záchytný objem [l] 730 1560 730 1150 1560 2400
Vonkajšie rozmery Š x H x V (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
Vnútorné rozmery Š x H x V [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
Hmotnosť* [kg] 2490 4000 2550 3260 4100 5450

*Bez nadstavby

Poznámka:
Rozmery a hmotnosti sa môžu líšiť v závislosti na vybavení. Technické zmeny vyhradené.
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Technické údaje

Statika
Statika dľa Eurokódu 3 (STN EN 1993 pre charakteristické 
zaťaženie vetrom s tlakom qk,w = 0,585 kN/m²  a 
charakteristické zaťaženiu snehom sk = 2,5 kN/m². Statika dľa 
Eurokódu 3 (STN EN 1993 pre charakteristické zaťaženie vetrom 
s tlakom qk,w = 0,585 kN/m²  a charakteristické zaťaženiu 
snehom sk = 2,5 kN/m² Staticka dostatočne dimenzovaná dľa  
EN 1998-1:2004 pre zónu zemetrasenia 3. S prídavným 
vybavením pre charakteristické zaťaženie vetrom s tlakom  
qk  = 1,064 kN / m² , príp.  zaťaženie snehom sk = 5,86 kN / m².

Odkvapové zvody
Odkvapové zvody pôsobia proti pôsobeniu stojacej vody na streche 
Dažďová voda je cielene odvádzaná do okvapových zvodov v rohoch 
kontajnera. 

Pre maximálny komfort a viac bezpečnosti bol vyvinutý komunikačný panel. Takto je možné ihneď sledovať 
všetky dôležité informácie. V prípade individuálnych požiadaviek Vám radi poradíme pri osobnom stretnutí. 
Naši skúsení odborníci navrhnú riešenie presne pre Vás. Prehľad ďalších možností vybavenia nájdete na 
našej webovej stránke.

Centrálny monitoring a ovládanie všetkých elektrických 
komponentov pomocou DENIOS Communication Bar.

Video prenos a nahrávanie nebezpečnej zóny vo vnútri alebo vonku.

www.denios.sk/ 
prislusenstvo-pre-sklady

https://www.denios.sk/prislusenstvo-pre-sklady
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Protipožiarny sklad RFP 115 je v kombinácii so zariadeniami pre potlačenie výbuchu a chladicim 
zariadením vhodný k skladovaniu organických peroxidov vo vonkajšom prostredí.

Protipožiarne sklady RFP 115
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RFP 115-2
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Zobrazenie produktov ukazuje možnosti vybavenia 
Radi pre Vás navrhneme individuálne riešenie.

RFP 115-10
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Protipožiarne sklady RFP 115
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Požiadavky na skladovanie horľavých kvapalín

 W zabezpečte vyrovnanie potenciálu (uzemnenie), pripojenie je k dispozícii; 
príp. ochranu pred bleskom

 W uzemnenie podľa platnej legislatívy

 W výmena vzduchu podľa STN 65 0201
 W schválené podľa smernice ATEX 2014/34/EU

Označenie H226, H225 alebo H224)

Skladovacia kapacita: až pre 4 sudov alebo 1 IBC.

Nie každá firma potrebuje veľký sklad na bezpečné skladovanie nebezpečných látok. Protipožiarny sklad RFP 115 presvedčí robustným a protipožiarnym 
dizajnom s minimálnymi nárokmi na priestor. Na vyžiadanie až tri ďalšie police, pre optimálne využitie vnútorného priestoru.

ETA schválenie / CE označenie dľa 
európského nariadenia (EU) č. 305/2011

Vyhotovenie prispôsobené 
legislatíve príslušnej krajiny.

Preskúšané a certifikované ako celok, 
požiarna odolnosť 90 /REI 90 minút 
zvnútra i zvonka.

 W priestorovo úsporné riešenie pre skladovanie nebezpečných látok 
v blízkosti výroby alebo decentralizované, ak je to potrebné z 
bezpečnostných alebo logistických dôvodov

 W na bezpečné skladovanie, stáčanie alebo odber horľavých a vodu 
znečisťujúcich látok

 W inštalácia priamo k vonkajšej stene priľahlých budov alebo ako 
samostatná požiarny úsek, napr. vo výrobnej hale Výnimka: skladovanie 
peroxidov

 W oceľová záchytná vaňa s odnímateľným žiarovo pozinkovaným roštom 

(max. nosnosť: RFP 115-2 = 1 000 kg/m², RFP 115-10 = 1 250 kg/m²)
 W dlhodobá ochrana proti korózii vďaka použitiu pozinkovaných častí a 
vysokokvalitnému 2K lakovaniu (RAL 9002 sivobiela )

 W protipožiarne panely (materiál A, nehorľavé) s vysokými izolačnými 
vlastnosťami

 W uzamykateľné, samozatváracie 1-krídlové požiarne dvere typu EI₂ 90-C 
podľa EN 13501-2, testované dľa EN 1634-1 alebo verzia špecifická pre 
danú krajinu (EI₁ 60 alebo EI₂ 120), s uhlom otvárania dverí 90 / 115

 W na vyžiadanie až s tromi prídavnými policami

Popis produktu
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Možnosti vybavenia

www.denios.sk/ 
prislusenstvo-pre-sklady

Typ RFP 115-2 RFP 115-10

Skladovacia kapacita IBC / CP / EP / sud 0 / 1 / 1 / 4 1 / 1 / 1 / 4
Záchytný objem [l] 220 1000
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)* 1910 x 1980 x 2376 1910 x 1980 x 2376
Rozmery políc Š x H x V [mm] 1267 x 1480 x 1958 1267 x 1480 x 1406
Hmotnosť* [kg] 1075 1075

*Bez nadstavby

Technické údaje

Poznámka:
Rozmery a hmotnosti sa môžu líšiť v závislosti na vybavení. Technické zmeny vyhradené.

Statika
Statika dľa Eurokódu 3 (STN EN 1993 pre charakteristické zaťaženie 
vetrom s tlakom qk,w = 0,585 kN/m²  a charakteristické zaťaženiu 
snehom sk = 2,5 kN/m². Statika dľa Eurokódu 3 (STN EN 1993 pre 
charakteristické zaťaženie vetrom s tlakom qk,w = 0,585 kN/m²  a 
charakteristické zaťaženiu snehom sk = 2,5 kN/m² Staticka dostatočne 
dimenzovaná dľa EN 1998-1:2004 pre zónu zemetrasenia 3. S 
prídavným vybavením pre charakteristické zaťaženie vetrom s tlakom 
qk  = 1,064 kN / m² , príp.  zaťaženie snehom sk = 5,86 kN / m².

Odkvapové zvody
Odkvapové zvody pôsobia proti pôsobeniu stojacej vody na streche 
Dažďová voda je cielene odvádzaná do okvapových zvodov v rohoch 
kontajnera. 

Protipožiarny sklad DENIOS WFP a RFP môže byť vybavený na strope tlakovou klapkou. V prípade výbuchu 
zabezpečuje riadené vyrovnávanie tlaku. V prípade individuálnych požiadaviek Vám tiež radi poradíme pri osobnom 
stretnutí. Naši skúsení odborníci navrhnú riešenie presne pre Vás. Prehľad ďalších možností vybavenia nájdete na 
našej stránke.

Pre uvoľnenie tlaku pri explózii je možné v oblasti stropu skladu inštalovať 
vhodné zariadenie. Ochrana proti poveternostným vplyvom zabraňuje prípadným 
nepriaznivým vplyvom zaťaženia snehom.

Kryt ovládacích prvkov: ovládacie prvky sú chránené proti 
neoprávnenému prístupu v prednej časti rozvádzača.

https://www.denios.sk/prislusenstvo-pre-sklady
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Pre skladovanie väčšieho množstva nebezpečných látok je vhodným riešením protipožiarny sklad RFP. Aj v podjazdnej verzii je možné 
pre naskladnenie nádob použiť vysokozdvižné vozíky. Vonkajšie osvetlenie s detektorom pohybu sa postará o vyššiu bezpečnosť.

Protipožiarny regálový sklad RFP

RFP 615.30
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RFP 315.20

RFP 315.30

RFP 615.20

Zobrazenie produktov ukazuje možnosti vybavenia 
Radi pre Vás navrhneme individuálne riešenie.
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Protipožiarny regálový sklad RFP
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ETA schválenie / CE označenie 
dľa európského nariadenia (EU) č. 
305/2011

Vyhotovenie prispôsobené 
legislatíve príslušnej krajiny.

 F 90

Protipožiarny regálový sklad RFP je tou najlepšou voľbou v prípade, ak potrebujete uskladniť väčšie množstvo nebezpečných látok alebo veľkých nádob. 
Vďaka integrovaným voliteľne nastaviteľným skladovacím úrovniam môžete optimálne využiť vnútorný priestor a skladovať nebezpečné látky. 2-krídlové dvere 
umožňujú komfortný prístup a uľahčujú nakladanie a vykladanie. Integrovaná strešné zvody odvádzajú dažďovú vodu cez krátke strany skladovacieho systému

Popis produktu

Preskúšané a certifikované ako celok, 
požiarna odolnosť 90 /REI 90 minút 
zvnútra i zvonka.

 W najlepšia voľba, keď väčšie množstvo nebezpečných látok musí byť 
skladované v samostatnom požiarnom úseku a nie je možné dodržať 
bezpečnostné vzdialenosti, aby sa zabránilo príp. škodám následkom požiaru.

 W na skladovanie, stáčanie alebo odber horľavých a vodu ohrozujúcich látok.
 W umiestnenie priamo k vonkajšej stene priľahlých budov alebo ako samostatný 
požiarny úsek, napr. vo výrobnej hale. Výnimka: skladovanie peroxidov

 W podlahu tvorí integrovaná preskúšaná záchytná vaňa s vynímateľným, žiarovo 
zinkovaným mrežovým roštom.

 W jednodielna, schválená, žiarovo zinkovaná 5 mm záchytná vaňa v spodnej 
skladovacej úrovni.

 W skladovacie úrovne vybavené vyberateľnými, žiarovo zinkovanými 
mrežovanými roštmi (max. nosnosť 1.250 kg/m²)

 W dlhodobá ochrana proti korózii vďaka použitiu pozinkovaných častí a 
vysokokvalitnému 2K lakovaniu (RAL 9002 sivobiela).

Požiadavky na skladovanie horľavých kvapalín

 W zabezpečte vyrovnanie potenciálu (uzemnenie), pripojenie je k dispozícii; 
príp. ochranu pred bleskom

 W uzemnenie podľa platnej legislatívy

 W výmena vzduchu podľa STN 65 0201
 W schválené podľa smernice ATEX 2014/34/EU

Označenie H226, H225 alebo H224)

 W protipožiarne panely s vysokými izolačnými vlastnosťami (hrúbka 
materiálu 100 mm, materiál A, nehorľavý).

 W na dlhej strane s uzamykateľnými, samozatváracími krídlovými dverami 
EI₂ 90-C dľa EN 13501-2,  dľa EN 1634-1 alebo verzia špecifická pre danú 
krajinu s uhlom otvárania dverí 90 / 102 / 115 / 128.

 W v podjazdnej verzii je sklad umiestnený samostatne na betónovej 
ploche, ktorá je súčasťou dodania. Je ho možné bez problémov podísť a 
premiestniť napr. pomocou vysokozdvižného vozíka. V širokej verzii (RFP 
615.20 a .30) je sklad umiestnený na 2  betónových plochách rovnakej 
veľkosti.

 W preskúšané protipožiarne dvere na dlhej strane. Zabezpečenie 
spoľahlivého uzavretia dvier. Uhol otvorenia dvier: 90 , 102 , 115 , 128  
Bezpečnostný zámok k ochrane proti neoprávnenému vniknutiu.

 W pri skladovaní horľavých látok je nutné dbať na uzemnenie konštrukcie a 
technické vetranie. 
 

 Skladovacia kapacita: až pre 32 sudov alebo 8 IBC.
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Typ RFP 315.20 RFP 315.30 RFP 615.20 RFP 615.30

Skladovacia kapacita IBC / CP / EP / sud 2 / 2 / 3 / 8 4 / 4 / 6 / 16 4 / 4 / 6 / 16 8 / 8 / 12 / 32
Záchytný objem [l] 1150 1150 2300 2300
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)* 3660 x 1784 x 2630 3660 x 1784 x 3575 6882 x 1784 x 2649 6882 x 1784 x 3594
Rozmery políc Š x H x V [mm] 2917 x 1440 x 1954 2700 x 1440 x 1331 2917 x 1440 x 1954 2700 x 1440 x 1331
Rozmery priečinku hore Š x H x V [mm] – 2700 x 1235 x 1392 – 2700 x 1235 x 1392
Hmotnosť* [kg] 2420 2980 4360 5370

*Bez nadstavby

www.denios.sk/ 
prislusenstvo-pre-sklady

V podjazdnej verzii je sklad umiestnený samostatne na betónovej ploche, 
ktorá je súčasťou dodania.

Statika
Statika dľa Eurokódu 3 (STN EN 1993 pre charakteristické zaťaženie 
vetrom s tlakom qk,w = 0,585 kN/m²  a charakteristické zaťaženiu 
snehom sk = 2,5 kN/m². Statika dľa Eurokódu 3 (STN EN 1993 pre 
charakteristické zaťaženie vetrom s tlakom qk,w = 0,585 kN/m²  a 
charakteristické zaťaženiu snehom sk = 2,5 kN/m² Staticka dostatočne 
dimenzovaná dľa EN 1998-1:2004 pre zónu zemetrasenia 3. S 
prídavným vybavením pre charakteristické zaťaženie vetrom s tlakom 
qk  = 1,064 kN / m² , príp.  zaťaženie snehom sk = 5,86 kN / m².

Odkvapové zvody
Odkvapové zvody pôsobia proti pôsobeniu stojacej vody na streche 
Dažďová voda je cielene odvádzaná do okvapových zvodov v rohoch 
kontajnera. 

Vybavenie zohráva rozhodujúcu úlohu pri konfigurácii jednotlivých produktov. Naši skúsení odborníci Vám radi 
poradia a navrhnú riešenie na mieru. Prehľad ďalších možností vybavenia nájdete na našej stránke.

Poznámka:
Rozmery a hmotnosti sa môžu líšiť v závislosti na vybavení. Technické zmeny vyhradené.

Káblová skriňa na vedenie káblov cez protipožiarny panel skladovacieo 
systému pri zachovaní požiarnej odolnosti.

Technické údaje

https://www.denios.sk/
prislusenstvo-pre-sklady
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Protipožiarny sklad RFP SD
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Žiadny iný protipožiarny sklad neponúka väčšiu skladovaciu kapacitu pre veľké nádoby ako RFP SD s praktickými posuvnými dvermi. 
Skladovanie horľavín je možné aj pri umiestnení v interiéri.
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Zobrazenie produktov ukazuje možnosti vybavenia Radi pre Vás navrhneme individuálne riešenie.
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Protipožiarny sklad RFP SD

Popis produktu

 W zabezpečte vyrovnanie potenciálu (uzemnenie), pripojenie je k dispozícii; 
príp. ochranu pred bleskom

 W uzemnenie podľa platnej legislatívy

 W výmena vzduchu podľa STN 65 0201
 W schválené podľa smernice ATEX 2014/34/EU

Skladovacia kapacita: až pre 48 sudov alebo 12 IBC.

Protipožiarny sklad RFP SD s posuvnými dverami ponúka požiarnu ochranu pre veľké množstvo nebezpečných látok, ktoré sú skladované v sudoch alebo IBC. 
Väčšie rozmery posuvných dvier poskytujú až o 50 % väčšiu úložnú kapacitu ako pri variante krídlových dvier. Navyše odpadá polomer otvárania dverí, čím sa 
rozširuje pracovný priestor pred skladom. Pri vonkajšom umiestnení nehrozí neúmyselné zabuchnutie dverí vplyvom vetra. Vo verzii s elektrickými posuvnými 
dvermi RFP SD-ED je možné pohodlne otvárať a zatvárať dvere diaľkovým ovládaním z vysokozdvižného vozíka.

ETA schválenie / CE označenie dľa 
európského nariadenia (EU) č. 305/2011

Preskúšané a certifikované ako celok, 
požiarna odolnosť 120 minút zvnútra i zvonka.

 W najlepšia voľba v prípade, že potrebujete uskladniť väčšie množstvo 
nebezpečných látok alebo veľkých nádob - v samostatnom požiarnom úseku.

 W posuvné dvere väčších rozmerov ponúkajú až o 50 % väčšiu úložnú 
kapacitu.

 W na rozdiel od krídlových dverí nepredstavujú otvorené posuvné dvere 
prekážku v priestore pred protipožiarnym regálovým skladom a podporujú 
tak efektívnu logistiku; pri vonkajšom umiestnení nehrozí neúmyselné 
zabuchnutie dverí vplyvom vetra.

 W preskúšané protipožiarne dvere, ktoré je možné ovládať manuálne alebo 
elektricky, pri spustení požiarneho alarmu sa automaticky uzatvoria.

 W umiestnenie priamo k vonkajšej stene priľahlých budov alebo ako 
samostatný požiarny úsek, napr. vo výrobnej hale. Výnimka: skladovanie 
peroxidov.

Sk
la

do
va

ni
e 

ne
be

zp
eč

ný
ch

 lá
to

k

Požiadavky na skladovanie horľavých kvapalín

Označenie H226, H225 alebo H224)

 W na prianie v ponuke s variabilnou výškou políc.
 W dvojdielna, schválená, žiarovo zinkovaná 5 mm záchytná vaňa v spodnej 
skladovacej úrovni, s odnímateľným roštom (max. nosnosť: 1250 kg/m²).

 W dlhodobá ochrana proti korózii vďaka použitiu pozinkovaných častí a 
vysokokvalitnému 2K lakovaniu (RAL 9002 sivobiela).

 W protipožiarne panely s vysokými izolačnými vlastnosťami (hrúbka 
materiálu 100 mm, materiál A, nehorľavý).

 W skladovacie úrovne: vybavené vynímateľnými, žiarovo zinkovanými 
mrežovými roštami.

 W ochrana proti prerazeniu na zadnej strane
 W dlhodobá ochrana pred koróziou vďaka použitiu pozinkovaných 
komponentov a vysokokvalitnému 2K lakovaniu 
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Možnosti vybavenia

Typ RFP 815.30 SD

Skladovacia kapacita IBC / CP / EP / sud 12 / 12 / 16 / 48
Záchytný objem [l] 1600
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)* 9410 x 2238 x 3594
Rozmery políc Š x H x V [mm] 3900 x 1440 x 1300
Hmotnosť* [kg] 7780

*Bez nadstavby

Elektrické posuvné dvere RFP SD je možné vďaka praktickému diaľkovému 
ovládaniu pohodlne a rýchlo ovládať priamo z vysokozdvižného vozíka

Generátor hasiaceho aerosólu je spustený teplotou (viď. sprinklerový systém) 
a účinne prerušuje proces chemického spaľovania počas 4,5 - 15 sekúnd  
(v závislosti od modelu).

V sklade s požiarnou odolnosťou je najdôležitejšia bezpečnosť. Bezpečnosť môžete zvýšiť aj elektrickými 
posuvnými dvermi s diaľkovým ovládaním, voliteľným kamerovým systémom alebo aerosólovým hasiacim 
systémom. Naši skúsení odborníci Vám radi poradia a navrhnú riešenie na mieru. Prehľad ďalších možností 
vybavenia nájdete na našej stránke.

Statika
Statika dľa Eurokódu 3 (STN EN 1993 pre charakteristické zaťaženie 
vetrom s tlakom qk,w = 0,585 kN/m²  a charakteristické zaťaženiu snehom 
sk = 2,5 kN/m². Statika dľa Eurokódu 3 (STN EN 1993 pre charakteristické 
zaťaženie vetrom s tlakom qk,w = 0,585 kN/m²  a charakteristické 
zaťaženiu snehom sk = 2,5 kN/m² Staticka dostatočne dimenzovaná dľa 
EN 1998-1:2004 pre zónu zemetrasenia 3. S prídavným vybavením pre 
charakteristické zaťaženie vetrom s tlakom qk  = 1,064 kN / m² , príp.  
zaťaženie snehom sk = 5,86 kN / m².

Odkvapové zvody
Odkvapové zvody pôsobia proti pôsobeniu stojacej vody na streche 
Dažďová voda je cielene odvádzaná do okvapových zvodov v rohoch 
kontajnera. 

Poznámka:
Rozmery a hmotnosti sa môžu líšiť v závislosti na vybavení. Technické zmeny vyhradené.

Sk
la

do
va

ni
e 

ne
be

zp
eč

ný
ch

 lá
to

k

Technické údaje

www.denios.sk/ 
prislusenstvo-pre-sklady

https://www.denios.sk/prislusenstvo-pre-sklady


1 Protipožiarne sklady pre líthium-ionové batérie
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Skladovanie líthium-ionových batérií
Riziko nehody je pri nevhodnej manipulácii s lítium-iónovými batériami veľmi vysoké. Hlboké vybitie, vznik požiaru, chemické reakcie, 
v najhoršom prípade explózie batérií - to všetko by mohlo znamenať veľké nebezpečenstvo pre zamestnancov a životné prostredie. 
Následkom môžu byť vysoké finančné a výrobné straty. Organizačné a stavebné ochranné opatrenia pomáhajú znižovať potenciál 
nebezpečenstva. Technické skladovacie systémy od DENIOSu ponúkajú riešenie, ktoré umožní bezpečné skladovanie lítium-iónových 
batérií s certifikovanou požiarnou ochranou.

DENIOS skrine na nebezpečné látky určené pre 
skladovanie a nabíjanie líthium-ionových batérií ponúkajú 
potrebnú požiarnu ochranu 90 minút zvnútra i zvonka. 
Nezáleží, či chcete  líthium-ionové batérie nabíjať, alebo 
nové či poškodené batérie skladovať - DENIOS Vám ponúka 
najvýšiu možnú bezpečnosť.

KNOW-HOW PRAKTICKÝ SPRIEVODCA

4 tipy, ako správne a bezpečne
nabíjať lítiové batérie alebo
Robíte všetko správne? Pozrite
sa, ako predchádzať zbytočným
komplikáciám a poistnej
udalosti

Už ste klikli? V našom online 
sprievodcovi nájdete základné infor-
mácie a praktické rady o používaní 
a manipulácii so zariadeniami na 
uskladnenie lítiovej energie.

Viete, ako bezpečne nabíjať li-ion batérie? Praktický sprievodca "Tipy pre 
manipuláciu s líthium-ionovými 
batériami“

 

 F 90

230

Pozri stranu

152

https://www.denios.sk/li-on-sprievodca
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Skladovacia kapacita 
až pre 24 EP

Skladovacia plocha: 
6 až 22 m²

m2

Skladovacia kapacita 
až pre 32 EP

Priestorné regálové riešenie RFP Li-Ion
Protipožiarny regálový sklad RFP Li-Ion je tou najlepšou voľbou, ak potrebujete skladovať väčšie 
množstvá líthium-ionových batérií. Integrovaný regál s nastaviteľnými skladovacími úrovňami 
umožní optimálne využitie vnútorného priestoru. Skladovacie plochy tvoria žiarovo zinkované, 
vynímateľné mrežové rošty,  ktoré umožnia rôzne spôsoby uloženia batérií, napr. samostatne, v 
kartónoch, na paletách alebo v špeciálnych podstavcoch. Veľké 2-krídlové dvere umožnia dobrý 
prístup do skladovacieho priestoru a optimálna výška uľahčí naskladňovanie a vyskladňovanie. 
Na prianie v ponuke s dvojitou konštrukčnou hĺbkou.

Pochôdzne skladovacie riešenia WFP Li-Ion
Potrebujete príručný sklad pre skladovanie menších množstiev, kde sa nevyžaduje manipu-
lácia s vysokozdvižným vozíkom, napr. laboratórne vzorky? Chcete bezpečne uschovať napr. 
prototyp a testovacie zariadenie. Skladovací priestor by mal plniť i ďalšie funkcie, napríklad 
by mal slúžiť ako analytické laboratórium, alebo ako priestor pre nabíjanie batérií  príp. 
uskladnenie poškodených batérií. Pre všetky tieto vyššie uvedené požiadavky ponúkajú 
pochôzne protipožiarne sklady WFP optimálne a komfortné riešenie.

Kompaktné skladovacie riešenie (RFP 115) Li-Ion
Priestorovo úsporné riešenie na uskladnenie líthium-ionových batérií: regálové sklady RFP 115 
Li-Ion ponúkajú vysoký štandard DENIOS kvality  s minimálnymi požiadavkami na priestor. Sklady 
RFP 115 Li-Ion je možné vybaviť variabilným počtom skladovacích úrovní - pre optimálne využitie 
vnútorného priestoru.

Maximálna skladovacia kapacita v RFP SD Li-Ion
Protipožiarny regálový sklad RFP Li-Ion s posuvnými dverami ponúka požiarnu ochranu pre uskladnenie 
väčšieho počtu líthium-ionových batérií. Posuvné dvere ponúkajú oproti krídlovým dverám 
dve neprekonateľné výhody: 1. Polomer otvárania dverí je eliminovaný a neovplyvňuje 
pracovnú plochu pred skladovacím systémom. Pri umiestnení na voľnom priestranstve 
nehrozí riziko, nechceného pribuchnutia dvier, napr. dôsledkom silného vetra. 2. Väčšie 
dimenzovanie posuvných dvier ponúka až o 50% viac skladovacej kapacity.

Protipožiarny regálový sklad 
RFP

Pochôdzny protipožiarny 
sklad WFP

Kompaktný protipožiarny sklad 
RFP 115

Protipožiarny regálový 
sklad RFP SD s posuvnými 
dverami

Skladovacia kapacita 
ca. 1 až 3 EP
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Obj. č. 273-657-JA

Obj. č.  263-173-JA

Obj. č. 263-172-JA

Obj. č. 263-174-JA

Pozri stranu
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Pozri stranu

217
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Rohože Light Light- bez perforácie

Vonkajšia dĺžka [mm] 500 500
Vonkajšia šírka [mm] 400 400
Balenie (BJ) 200 ks 100 ks
Absorpčná kapacita [l / BJ] 146 96
Obj. č. 243-805-JA 243-806-JA

Rola
Light,  
úzka

Light, 
široká

Heavy, 
úzka

Heavy, 
široká

Vonkajšia dĺžka [m] 90 90 45 45
Vonkajšia šírka [mm] 500 1000 500 1000
Balenie (BJ) 2 rola(-y) 1 rola(-y) 2 rola(-y) 1 rola(-y)
Absorpčná kapacita [l / BJ] 328 328 215 215
Obj. č. 243-808-JA 243-809-JA 243-810-JA 243-811-JA

323
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hladký nestrapkavý 
povrch

vysoko savé 
sorpčné rúno
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DENSORB® sorbenty

Výhodné ceny pre velkoodberateľov, informujte sa na 0800 11 80 70 Heavy: zdvojená hrúbka materiálu pre veľké objemy kvapaliny
Light: tenšia hrúbka materiálu pre malé úniky a kvapky

Dodávané v praktickom boxe.

OLEJ — pre oleje, palivá a uhľovodíky, odpudzujúce vodu

Rohože Olej ECONOMY DOUBLE
rohože orezané podľa potreby sú dodatočne perforované 
v strede pre účely hospodárneho využitia

Roly Olej ECONOMY DOUBLE

extra savé sorpčné vlákno v kombinácii s hladkým nestrapkavým povrchom 
zaručí dlhú životnosť a efektívnosť

Roly sú naviac perforované priečne v rastri 40 cm. Je možné ľahko 
odtrhnúť potrebné množstvo a použiť toľko materiálu, koľko je 
naozaj potrebné. Extra široké roly pre prekrytie väčších plôch.

 W prídavná robustná vrstva z vlákien na vrchnej strane zaručí vysokú odolnosť voči oderu a roztrhnutiu 
i v nasýtenom stave

 W vďaka hladkému nestrapkému povrchu je možné materiál používať napríklad nasledovne:  
- podložka pod stroje  alebo k zotretiu znečistených povrchov, počas vykonávania servisov či opráv  
- ochrana podlahy alebo ako  podložka na pracovnú plochu pod stroje, kde dochádza k úniku 
nebezpečných kvapalín a je nutná ich rýchla absorpcia

 W plávajúci i v nasýtenom stave na vodnej hladine
 W vďaka hladkému nestarpkavému povrchu vhodný i na ostré povrchy

https://www.denios.sk/products/243805
https://www.denios.sk/products/243806
https://www.denios.sk/products/243808
https://www.denios.sk/products/243809
https://www.denios.sk/products/243810
https://www.denios.sk/products/243811


Ohrev surovín v praxi!
Závisí od vnútornej teploty

Požiadavka

Náš zákazník BP vyrába v závode na mazivá v Hamburgu motorové a prevodové oleje značiek Castrol a Aral, ktoré sa používajú v osobných a nákladných 
automobiloch. Vývojové centrum Castrol na mieste úzko spolupracuje s hlavnými výrobcami automobilov na vývoji účinnejších riešení mazív pre nové 
generácie motorov.

Riešenie

DENIOS vyvinul pre BP Europe SE riešenie, ktoré spĺňa všetky požiadavky. Dve tepelné komory DENIOS, každá s dvoma vykurovanými komorami, ktoré je 
možné riadiť nezávisle, ponúkajú štyri rôzne teplotné úrovne pre rôzne látky. Pomocou vyhodnocovacieho systému je trvale zaznamenávaná a bezpečne 
prenášaná teplota cirkulujúceho vzduchu. Na to sú v každej nádobe umiestnené odporové teplomery s bezdrôtovým prenosom nameraných hodnôt. Regulácia 
DENIOS Premium zaisťuje presnú reguláciu teploty tým, že v pravidelných a voľne programovateľných intervaloch zisťuje SKUTOČNÉ teploty produktu a 
odosiela ich do vyhodnocovacej jednotky.

Kódovanie telegramu zaisťuje prenos bez rušenia. Údaje o teplote sa bez straty prenášajú z prijímacej jednotky do dataloggeru a zobrazujú sa v 
konfigurovateľných diagramoch na farebnom TFT displeji. Bezpapierový záznamník s funkciou audit trailu zaisťuje prístup k histórii dát. To umožňuje spoľahlivé 
a podložené hodnotenie kvality – či už pre interný alebo externý audit.

Výhody pre nášho zákazníka

Rozdelením vykurovacích priestorov je možné využívať a sledovať rôzne teplotné úrovne na výrobu. To ponúka zákazníkovi maximálnu flexibilitu, úsporu času aj 
priestoru. Moderné monitorovacie senzory a riadiaca technika umožňujú stálu kontrolu kvality a dokumentáciu. Náš zákazník tak udržuje svoj výrobný proces 
maximálne zabezpečený.



Sušiace pece

www.denios.sk/engineering234

1
Sk

la
do

va
ni

e 
ne

be
zp

eč
ný

ch
 lá

to
k

Program a vybavenie
Prechodky, záznamníky údajov, priezory – toto všetko rozširuje funkcie sušiacej pece a dodáva jej jedinečnosť.

Dostupné série a veľkosti
V ponuke sú sušiace pece s prirodzenou konvekciou (séria ED) alebo odvetraním (séria FD, FED a FDL) s rôznym vnútorným objemom: 57 / 114 / 260  
(len FED) litrov. Prirodzená konvekcia je ideálna okrem iného pre ľahké skúšky a dlhšie intervaly skúšok, ktoré nevyžadujú časté otváranie skrine.
Séria sušičiek FED s odvetraním sa líši od série FD najmä nastaviteľnou rýchlosťou ventilátora. Sušiaca pec FDL s cirkuláciou vzduchu ponúka dokonalé 
prostredie pre štandardné sušenie farieb a náterov na báze rozpúšťadiel s obmedzeným množstvom rozpúšťadla. Má silikónové a bezprašné vnútro a 
symetrické prúdenie vzduchu.

Sušiace pece

Priemyselné a vedecké laboratóriá oceňujú vynikajúcu energetickú účinnosť našich sušiacich pecí, ktorá je dosiahnutá vďaka nízkej emisii tepla a 
teplotnej presnosti tepelného systému. Presne spĺňajú požiadavky na sušenie alebo skladovanie vzoriek v teple v rozsahu teplôt do 300 °C.

s prirodzenou konvekciou alebo odvetraním

Pohľad spredu na sušiacu skriňu s 
ergonomickým dizajnom rukoväte 
a intuitívnym ovládaním s LCD 
displejomNavrhnuté pre pohodlnú prácu: zásuvné koľajničky  s ochranou 

proti vysunutiu, bez oddeľovačov, vnútro z nerezu

Presná regulácia teploty a optimálny 
prenos tepla vďaka patentovaným, 
flexibilným plochám. 

PRAKTICKÝ SPRIEVODCA

Nájdite u nás tú správnu sušiacu pec
Výber správnej sučiacej pece vždy závisí od materiálov, ktoré je potrebné sušiť. Vákuové sušenie je vhodné pre látky citlivé na teplo, horľavé 
rozpúšťadlá (dľa ATEX), látky citlivé na oxidáciu, hygroskopické produkty/látky, pričom pre živice a farby postačia bezpečnostné sušiace pece. 
Pre všetky ostatné látky sú k dispozícii štandardné sušiace pece s prirodzenou konvekciou alebo núteným odvetraním.
 
Preto si pri výbere produktu kladieme nasledujúce otázky:

 W Obsahujú vzorky horľavé rozpúšťadlá?
 W Sú látky citlivé na teplo a/alebo oxidáciu?
 W Sú látky veľmi ľahké (prášok, granule)?
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Celý sortiment sušiacich pecí nájdete 
na našich webových stránkach.

www.denios.sk/kat/657443

Program a vybavenie
Voliteľné vybavenie ponúka užitočné rozšírenie produktu a umožňuje individuálne prispôsobenie Vašim požiadavkám. Vákuové sušiace pece sú 
dostupné aj ako kompletný systém s vákuovým čerpadlom a čerpadlovou skriňou.

Dostupné série a veľkosti
V závislosti od individuálneho použitia je možné vzorky a pod. sušiť  - v prípade nehorľavých rozpúšťadiel vo vákuových sušičkách série VD, a v prípade 
horľavých rozpúšťadiel v sušiacich peciach série VDL. Jemný proces sušenia v sérii VD je obzvlášť vhodný pre materiály citlivé na teplo a oxidáciu. 
Každá séria obsahuje tri veľkosti: 24 / 55 / 119 litrov vnútorného objemu.
Vnútorný priestor série VDL je odolný voči výbuchu. Koncepcia zariadenia v súlade s ATEX poskytuje tlakový senzor, s ktorým sa ohrev uvoľní až vtedy, 
keď je vákuum < 100 mbar. Zariadenie v súlade s ATEX kategória EX II 2/3/- G IIB T3 Gb/Gc/- X.

Vákuové sušiace pece

Vákuové sušiace pece VD / VDL umožňujú efektívne a šetrné sušenie bez ohrozenia sušených materiálov. Na tento účel je k dispozícii jedinečný 
bezpečnostný koncept. Veľké teplovodivé platne zabezpečujú priamy prenos tepla v teplotnom rozsahu do 220 / 110 °C.

Šetrné sušenie materiálov na báze rozpúšťadiel, citlivých na teplo a oxidáciu 
 
 

Odskúšaná bezpečnosť vďaka  bezpečnostnému sklu s ochranou 
proti rozbitiu, plynovej poistke a elektronickým komponentom.  

https://www.denios.sk/kat/657443
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JEDNODUCHÁ 
MANIPULÁCIA

DENIOS robí bežný pra-
covný deň komfortnejším a 
bezpečnejším. Ponúkame 
profesionálne vybavenie 
pre bezpečnú a poho-
dlnú manipuláciu Všetky 
DENIOS produkty spĺňajú 
najvyšší štandard bezpeč-
nosti. S akými produktmi 
môžete uľahčiť prácu 
Vašim zamestnancom?

MANIPULÁCIA S NEBEZPEČNÝMI LÁTKAMI

Sudové a kontajnerové 
čerpadlá, miešadlá240
Vyhrievacie plášte pre sudy, 
plynové fľaše a IBC262
Vyhrievacie plášte pre sudy, 
plynové fľaše a IBC, pre 
výbušné priestory264
Indukčné ohrievače 
sudov pre výbušné zóny266
Tepelné pásy a tepelné 
podlahové dosky pre sudy267

Káble a systémy 
pre uzemnenie268

FACON sudové a IBC lieviky 279

Vzorkovače282

Sudové podstavce a vozíky286

Sudové kliešte292

www.denios.sk/shop
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Sudové zdvižky a 
zdvíhacie zariadenia294
Manipulácia s 
plynovými fľašami307
DENSORB sorbenty a 
olejové zátarasy310

DENSORB havarijné sady334

DENSORB sypké sorbenty342

Detektor úniku nebezpečných 
látok SpillGuard®346

Kanálové tesniace systémy348

Multifunkčné záchytné vane357

Bariéry pre dvere a brány360
Bezpečnostné a 
ochranné sudy362

Poradenstvo: 032 743 04 67



Samozrejmosťou v našom sortimente sú aj produkty pre bezpečnú
prácu vo výbušnom prostredí! S našimi produktami v Ex verzii budete
môcť bez obáv pracovať aj v oblastiach s nebezpečenstvom výbuchu!

www.denios.sk/know-how

Čerpadlá na nebezpečné látky

Bezpečne i v Ex prostredí

FAQ

BEZPEČNOSŤ V EX PROSTREDÍ

DENIOS know-how
všetko, čo potrebujete vedieť o čerpadlách

www.denios.sk/cerpadla-info

www.denios.sk/ex-ochrana

Väčšina nebezpečných látok je skladovaná v sudoch. Stáčanie a
prelievanie týchto látok predstavuje činnosti, ktoré je nutné v rade
priemyselných oblastí vykonávať denne a treba pri nich brať ohľad na
čo najvyššiu bezpečnosť. V DENIOSe nájdete pre zaistenie bezpeč 
nosti pri manipulácii s nebezpečnými látkami široký výber spoľahlivých
sudových čerpadiel. Naša ponuka sudových čerpadiel zahŕňa sudová
čerpadlá na stáčanie, prelievanie aj na bezozvyškové vyprázdňovanie 
sudov, kanistrov a IBC s akýmikoľvek médiami.

Čerpadlá od DENIOSu umožňujú bezpečné a presné stáčanie zo suda alebo IBC do menších nádob alebo kanistrov akéhokoľvek druhu. V závislosti od požiadaviek 
sú čerpadlá optimalizované pre rôzne nebezpečné látky a sú dostupné v rôznych verziách. Rôzne hĺbky ponoru čerpadiel spĺňajú individuálne požiadavky.

Praktický sprievodca

Produkty

FAQ

Rozhovory

Skontrolujte si

Video

Whitepaper 

a veľa iného !

https://www.denios.sk/cerpadla-info
https://www.denios.sk/ex-ochrana


MANUÁLNE SUDOVÉ ČERPADLÁ

viď. stana

242

ELEKTRICKÉ A PNEUMATICKÉ ČERPADLÁ

viď. strana

246

DENIOS tipy

pre väčšiu bezpečnosť pri stáčaní zo sudov

www.denios.sk/oop

www.denios.sk/densorb

Pri používaní čerpadla môže dôjsť k nechceným únikom kvapaliny. Spoľahlivú ochranu tu ponúkajú bezpečnostné stojany pre sudové čerpadlá s integrovanou 
zbernou nádobou. V prípade potreby majte po ruke aj vhodné sorbenty. Na zachytenie únikov môžete sud umiestniť na záchytnú vaňu, použiť špeciálne plniace 
plošiny a/alebo použiť lieviky.

Vždy pamätajte na osobné ochranné prostriedky (OOP)
Pred začatím práce s čerpadlom by ste mali použiť vhodné OOP. To zahŕňa najmä okuliare a ochranné rukavice. Príp. potrebujete, v závislosti od toho, ktorá 
látka sa má čerpať, napr. zásteru alebo vhodnú ochranu dýchacích ciest. Keď prácu vykonávajú jednotlivci, mal by byť zabezpečný dohľad, pre rýchlu pomoc v 
prípade ohrozenia.

Prijmite opatrenia na obmedzenie únikov látok

+ rýchlo a flexibilne použiteľné
+ lacné
– vysoký výkon a časová náročnosť pri veľkom čerpanom množstve
– vysoký výkon a časová náročnosť pri viskóznych látkach
– nemusí byť vhodné pre čerpanie veľkých množstiev
– nie je vhodné pre nepretržitú prevádzku

+ efektívne a ergonomické pre veľké množstvá
+ efektívne a ergonomické pre viskózne látky
+ vhodné na časté a/alebo trvalé používanie
–  pohon na stlačený vzduch alebo elektrické 

pripojenie na mieste použitia



Skladované médium
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Odporúčaná veľkosť nádoby > 60 l > 60 l
Acetón o

Acetónnitril o

Kyselina mravčia o P

Hydroxid amónny P P P P o P P P P

Benzín o P

Chlórová voda o

Kyselina octová P P o P P P P P P

Ethanol o

Ethylacetát o

Kyselina fluorovodíková o

Formaldehyd P P P P o P

Glykol/Ethylenglykol P P P o P P P P P P P P P P P

Izopropanol o

Petrolej o P

MEK Methylethylketon o

Methanol o

Nafta o P P

Chlorid sodný P o P P P P P P P P P P

Chlornan sodný o

Hydroxid sodný P o P P P P P

Nitro riedidlo o P

Perchlorethylén o

Kyselina fosforečná  P o P P P P P P

Kyselina dusičná (1-10 %) P P o P P P P P

Kyselina dusičná (50-70 %) o P

Kyselina dusičná (100 %) o

Kyselina solná o P

Kyselina sírová (1-80 %) o P P P P P

Kyselina sírová (95-100 %) o

Terpentín o P P

Toluén P o

Trichlórethylén o

Peroxid vodíka (1-30 %) o P P P P P P

Peroxid vodíka (100 %) o

Xylén P o

Ľahko zápalné látky a rozpúšťadlá Ručné čerpadlá pre minerálne oleje 
nájdete naKyseliny a lúhy

viď. strana
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Pre výber vhodného ručného čerpadla je dôležitá veľkosť a druh nádoby a taktiež požadovaný výkon a vhodnosť čerpadla pre konkrétnu 
látku. Čerpadlo musí byť odolné voči prečerpávanej látke. V mnohých oblastiach je potrebné dodržiavať aj špeciálne predpisy o bezpečnosti 
a ochrane zdravia pri práci, napr. ochranu pred výbuchom.

Tu nájdete priradenie ručných čerpadiel z hľadiska chemickej odolnosti voči bežným kvapalinám.

Zoznam odolnosti pre výber ručných sudových čerpadiel

vhodné pre uvedené médiá
odporúčané pre uvedenú látkuvysoko zápalné / vyžaduje sa uzemnenie

* zátka z PVC, nie je v priamom styku s látkou
o

viď. strana
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Skladované médium Sada 1 Sada 2 Sada 3 Sada 4 Sada 5

Akumulátorová kyselina P(3) P

Benzín  (bezolovnatý / Super) P

Bielidlo (chlornan sodný) P(3) P

Butanol (Butylalkohol) P

Chlór / kyselina chórovodíková P(1) P P

Chlorid sodný P(1) P P

Chlorid vápenatý P(3) P P

Chlorid železitý ** P(1) P P

Chlornan sodný P(3) P

Ethanol (Ethylalkohol) P

Ethylacetát P

Formaldehyd P(3) P

Foto vývojky P(1) P P P

Glykol (Ethylglykol) P(1) P P P P

Hydroxid sodný (lúh sodný)** P(1) P

Kerosin P

Kyselina boritá P(3) P P

Kyselina chlorovodíková P(1) P P

Kyselina dusičná  P

Kyselina fosforečná** P(1) P P

Kyselina mliečna P(3) P

Kyselina mravenčia * P(1) P P P

Kyselina octová * P(1) P P P

Kyselina sírová P(3) P

Kyseliny v batériách P P  P

Manganistan draselný P(3) P

Mazivá (chladiace) P(2) P P P

Methanol (Methylalkohol) P

Methylglykol  P

Minerální oleje P(2) P P  P

Morská voda P(1) P P

Nafta  P P P

Nemrznoucí antikorozní kapaliny (Antifrogen) P(1) P P P

Nitroriedidlo P

Perchlorethylen P(3) P

Petrolej / Kerosin P

Penidlá P(1) P  P P

Propanol ( Prohyl alkohol) P

Silikónový olej P(2) P

Terpentýn P

Vykurovací olej P(2) P P P

Voda (destilovaná deionizovaná) P(1) P P

Uvedené údaje boli stanovené na základe laboratórnych testov 
so surovinami. Plastové diely sú často vystavené vplyvom, ktoré v 
laboratóriu neboli posudzované.  Uvedené hodnoty slúžia z týchto 
dôvodov len ako odporúčania. Na základe týchto údajov nie je 
možné vyvodzovat žiadne právne nároky. Pri pochybnostiach 
odporúčame vykonať testy. Okrem chemickej odolnosti je treba 
zohľadniť aj ďalšie  predpisy, napr.  Ex ochranu pred výbuchom.

BEZPEČNOSŤ V EX PROSTREDÍ

www.denios.sk/ex-ochrana

DENIOS vám ponúka množstvo produktov pre všetko, čo súvisí s 
ochranou proti výbuchu. Radi Vám poskytneme viac informácií!

Sada čerpadiel 1 (PP / niro / PVDF)
Kyseliny a lúhy - laboratórne použitie
 
PP:  (1)
Niro:  (2)
PVDF:  (3)

Sada čerpadiel  2 (PP)
Kyseliny a lúhy pre použitie  
v priemysle

Čerpadlá-sada 3 (PVDF)
Koncentrované kyseliny a lúhy

Čerpadlá-sada 4 (aluminium)
Minerálne oleje mazivá 

Čerpadlá-sada 5 (niro)
Rozpúšťadlá Ex 
ochrana

Potravinárske čerpadlá 
dľa ES 1935/2004 a FDA

viď. strana
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* v závislosti od koncentrácie kyseliny môže byť 
potrebná verzia v Ex verzii (sada 5)!

Nenašli ste druh Vašej látky? 
Alebo máte nejaké otázky?  
Radi Vám poradíme - zavolajte nám!

0800 11 80 70 

Nasledujúcich 5 variantov je navrhnutých ako sada pre okamžité použitie. Všetky sady a čerpadlá i ďalšie typy a spôsoby 
použitia nájdete na nasledujúcich stranách katalógu.

Zoznam odolnosti pre výber elektrických sudových čerpadiel

** v závislosti od koncentrácie, hustoty a 
viskozity kvapaliny môže byť potrebná verzia 
so zvýšeným výkonom motora (sada 2, 3 a 4)!



Typ FL 205

Použitie pre sudy 200 l
Čerpací výkon na každý zdvih [l] 0,5
Obj. č. 117-674-JA

PRÍSLUŠENSTVO
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Sudové čerpadlá z ušľachtilej ocele

Hĺbka ponorenia [mm] 570 910

Čerpací výkon na každý zdvih [l] 0,35 0,50
Prevedenie: Vypúšťací oblúk

Obj. č. 117-592-JA 117-594-JA
Prevedenie: PTFE hadica 1,2 m, elektricky vodivá, uzatvárateľný guľový kohútik

Obj. č. 117-663-JA 117-664-JA

Ručné čerpadlá pre horľavé médiá

Antistatická súprava v prenosnom kufríku

Pákové čerpadlo, pre riedidlá

Sudové čerpadlá z ušľachtilej ocele

Sudové čerpadlo s vypúšťacím 
oblúkom, Obj. č. 117-592-JA

Sudové čerpadlo s hadicou a 
guľovým kohútikom, ponorná 
hĺbka 910 mm, 
Obj. č. 117-664-JA

 W na odvádzanie statickej 
elektriny

 W obsahuje 3 farebne 
označené spojovacie 
medené káble s upínacími 
svorkami v praktickom 
plastovom kufri 

Čerpadlo typ FL 205 je vhodné pre chemikálie, rozpúšťadlá a minerálne oleje, napr. Chlorid amónny, 
butanol, etylalkohol (50%), glykol, hexanol, terpentín, petroleum, dvojzložkový olej a čistidlá 
(vyžiadajte si kompletný zoznam odolnosťou).

 W optimálne vyprázdnenie sudov vďaka umiestnenému spätnému ventilu zospodu
 W ponorná trubka Ø 32 mm
 W nie je vhodné pre acetón
 W vrátane sudového závitu z poniklovanej mosadze pre vnútorný oceľový jemný závit 2" (plynotesná skrutková zátka sa dodáva na prianie)

 W teleskopická ponorná rúra
 W tesnenia Viton vyrobené z FKM
 W s 2" sudovým závitom
 W s elektricky vodivou hadicou (1,5 m), guľovým ventilom a výpustnou trubicou

www.denios.sk/shop

vysoký sací výkon

ideálne sa hodí na čerpanie horľavých kvapalín
 W odskúšané  vo výbušnom prostredí a vhodné pre IIA T4, zóna 0

Sudový závit plynotesný
 W zabraňuje úniku zdraviu 
nebezpečných plynov zo suda

 W pre sudové čerpadlá z ušľachtilej 
ocele, závity R2‘‘

 W spätný ventil s prípojkou 1/8“
 W mosadz poniklovaná, tesnenie FKM

V prípade horľavých látok dbajte na požadované odvádzanie elektrostatického výboja (napr. pomocou antistatickej súpravy)!

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     
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Obj. č. 116-058-JA

Obj. č. 146-678-JA
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https://www.denios.sk/products/117674
https://www.denios.sk/products/117592
https://www.denios.sk/products/117594
https://www.denios.sk/products/117663
https://www.denios.sk/products/117664
https://www.denios.sk/products/117592
https://www.denios.sk/products/117664
https://www.denios.sk/products/116058
https://www.denios.sk/products/146678


na ručné ovládanie

Hĺbka ponorenia [mm] 600
Max čerpané množstvo [l/min] 10
Obj. č. pre nádoby do 60 litrov 157-589-JA
Obj. č. pre kanistre z bieleho plechu 210-335-JA

pre ovládanie nohou

Hĺbka ponorenia [mm] 950
Max čerpané množstvo [l/min] 30
Obj. č. s vypúšťacím oblúkom 157-587-JA
Obj. č. s vypúšťacou hadicou 201-951-JA

243
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NOVINKA

Ručné čerpadlá pre rozpúšťadlá

Max čerpané množstvo [l/min] 1,8

Obj. č. Čerpadlo na rozpúšťadlá Mini 242-994-JA
Obj. č. Závitový adaptér ETFE, GL45 – GL38 242-996-JA
Obj. č. Závitový adaptér PTFE, GL45 – S40 242-995-JA
Obj. č. Závitový adaptér ETFE, GL45 – GL32 242-997-JA

pre ovládanie nohou
 W odporúčané pre acetón
 W odolné a trvácne
 W sudové skrutkové spojenie pre jemný závit R2", pre sudy do 220 litrov
 W pomocou skrutkového spoja a uzatváracieho ventilu môžu byť sud a 
čerpadlo spojené hermetické, zabráni to úniku neželaných výparov

 W plynulo nastaviteľná ponorná rúra podľa hĺbky suda, rúra-Ø: 21 mm
 W príchytka na rýchle osadenie a vybratie vzduchovej hadice

na ručné ovládanie
 W pre nekontaminovaný odber organických rozpúšťadiel a 
aromatických látok

 W plynotesne a kompletne uzatvárateľné pomocou 2 guľových ventilov
 W pevný odtokový oblúk s uzatváracím ventilom z ušľachtilej ocele / 
PTFE

 W pre jemný závit R2", pre sudy do 60 litrov
 W plynulo nastaviteľná ponorná rúra, rúra-Ø: 15 mm
 W dostupné aj ako verzia pre kanister z bieleho 
plechu s mechovým uzáverom s Ø 35 mm

 W voliteľne s pevným vypúšťacím oblúkom alebo flexibilnou 
vypúšťacou hadicou (1,2 m), každé s uzatváracím kohútikom 
z ušľachtilej ocele/PTFE

Čerpadlo na rozpúšťadlá s flexibilnou 
vypúšťacou hadicou a uzatváracím 
kohútikom

Čerpadlo na rozpúšťadlá Mini

 W s automatickou stop funkciou, absolútne presné dávkovane bez únikov kvapaliny
 W vhodné i pre nádoby so zobleným dnom

 W vhodné pre výbušné zóny 0 IIA,B,C
 W ideálne pre nádoby 1 - 5 litrov
 W spojovací závit GL 45
 W adaptér na S 40, GL 38 a GL 32 sa dodáva ako príslušenstvo
 W vrátane uzemňovacieho kábla 2 m

bezpečné stáčanie malých objemov

 W na stáčanie vysokočistých kvapalín
 W odskúšané a vhodné na použitie vo výbušnom prostredí: IIA,B výbušná zóna 0

Čerpadlá na rozpúšťadlá, z ušľachtilej ocele

Prevedenie s výtokovým oblúkom 
a uzavieracím kohútikom.

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     

1

1

2

2

Ma
ni

pu
lá

ci
a 

s 
ne

be
zp

eč
ný

m
i l

át
ka

m
i

Pri dávkovaní horľavých látok musí byť sud aj čerpadlo uzemnené! 
Ponuka uyemňovacích káblov

Odkvapkávacie bezpečnostné 
stojany pre čerpacie potrubia Pozri stranu

244
Pozri stranu

268

https://www.denios.sk/products/157589
https://www.denios.sk/products/210335
https://www.denios.sk/products/157587
https://www.denios.sk/products/201951
https://www.denios.sk/products/242994
https://www.denios.sk/products/242996
https://www.denios.sk/products/242995
https://www.denios.sk/products/242997
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 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

PRÍSLUŠENSTVO

Sudové skrutkovanie pre závity Obj. č.

2“BSP/R2“ Jemný vnútorný 179-494-JA
Mauser 2“ Hrubý vnútorný 179-495-JA
2“ TriSure Hrubý vnútorný 179-496-JA

Hĺbka ponorenia [mm] 500 650 800 1000

Čerpací výkon na každý 
zdvih [l] 0,20 0,25 0,27 0,30

Obj. č. s vypúšťacím oblúkom 117-600-JA 117-604-JA 117-605-JA 117-606-JA
Obj. č. s vypúšťacou hadicou 148-418-JA 148-422-JA 148-424-JA 148-426-JA

Hĺbka ponorenia [mm] 400 600 950

Čerpací výkon na každý 
zdvih [l] 0,18 0,27 0,40

Obj. č. s vypúšťacím oblúkom 267-289-JA 193-714-JA 179-491-JA
Obj. č. s vypúšťacou hadicou 267-290-JA 210-181-JA 210-182-JA

Ručné čerpadlá na chemikálie, kyseliny, lúhy

Sudové čerpadlo Ultrarein z PTFE

voliteľne s vypúšťacím oblúkom 
vrát. PTFE uzatváracieho 
kohútika alebo s flexibilnou 
vypúšťacou hadicou (1,2 m) 
vrát. PVDF kohútika

Sudové čerpadlá z polypropylénu

voliteľne s vypúšťacím oblúkom 
alebo flexibilnou vypúšťacou 
hadicou z PVC (1,2 m) a 
uzatváracím kohútikom

Sudové skrutkovanie z PP
 W na bezpečné držanie čerpadla v sude
 W hodí sa na stáčanie nehorľavých kvapalín

 W pre mnohé kvapaliny, ktoré sú agresívne voči PP alebo PVC, aj pre 
kyselinu chlorovodíkovú do 33 %

 W uzatvárací ventil zabráni úniku zdraviu nebezpečných výparov a 
kvapkaniu kvapaliny

 W diely, ktoré prichádzajú do styku s médiom, sú z PTFE/FEP
 W všetky ventily z masívneho PTFE
 W ponorná trubica Ø mm: 32
 W voliteľne sa dodávajú sudové závity - viď príslušenstvo

 W piestová tyč kovová, opláštenie z PP
 W tesnenie PTFE
 W bezzbytkové vyprázdnenia sudov vďaka nízko 
umiestnenému spätnému ventilu zospodu

 W vrátane sudového závita z PP (Mauser 2‘‘)
 W ponorná trubica Ø mm: 32

Bezpečnostný stojan pre sudové 
čerpadlá PP, PTFE, ušľachtilá oceľ 
a čerpadlá na rozpúšťadlá

 W odkvapkávací bezpečnostný stojan bezpečne 
zachytáva zvyšky čerpanej kvapaliny 

 W vnútroná trubica-Ø: 35 mm
 W dĺžka: 1000 mm
 W vrátane mechanizmu  na upevnenie na stenu a 
odskrutkovateľnej záchytnej nádoby

 W na stáčanie vysokočistých kvapalín

 W na čerpanie   chemikálií, kyselín, lúhov, čistiacich prostriedkov atď.
 W pre 60 až 220-litrové sudy

NOVINKA

R2“ jemná oceľ Mauser hrubý 2“ TriSure hrubý

Vrátane úchytiek pre montáž na stenu a 
odskrutkovateľnej záchytnej nádoby.
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Obj. č. 179-493-JA

https://www.denios.sk/products/179494
https://www.denios.sk/products/179495
https://www.denios.sk/products/179496
https://www.denios.sk/products/117600
https://www.denios.sk/products/117604
https://www.denios.sk/products/117605
https://www.denios.sk/products/117606
https://www.denios.sk/products/148418
https://www.denios.sk/products/148422
https://www.denios.sk/products/148424
https://www.denios.sk/products/148426
https://www.denios.sk/products/267289
https://www.denios.sk/products/193714
https://www.denios.sk/products/179491
https://www.denios.sk/products/267290
https://www.denios.sk/products/210181
https://www.denios.sk/products/210182
https://www.denios.sk/products/179493
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 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Sudové čerpadlo na 
pohonné látky

Poradenstvo: 032 743 04 67

Ručné čerpadlá na minerálne oleje a pohonné hmoty
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na čerpanie riedkych minerálnych 
olejov, nafty, vykurovacieho oleja EL/L, 
petroleja, pohonných látok (zápalné 
médiá niekdajšej triedy nebezpečenstva 
A III), nemrznúcich zmesí

 W zo zliatiny, pre 200-litrové sudy s 
závitom M 64 x 4 a R 2"

 W výkon čerpadla: cca. 0.25 l/zdvih
 W hĺbka ponorenia: 840 mm
 W s vodivou súpravou hadíc DN 19  
a výpustným kolenom

 W vhodné pre prostredie s nebezpečenstvom 
výbuchu: IIA T3

Obj. č. 157-298-JA

Obj. č. 133-358-JA

Obj. č. 171-746-JA

Obj. č. 117-561-JA

Obj. č. 117-585-JA

Obj. č. 117-584-JA

Čerpadlo na 
hydraulický olej
Výkonné  sudové čerpadlo na čerpanie 
hydraulického oleja, motorového a 
prevodového oleja zo sudov a nádrží

 W na prepravu mazacích olejov do SAE 80
 W výkon čerpadla: cca. 0,25 l/zdvih
 W pre súdy a nádrže, závit: 2"
 W vr. súpravy hadíc 1,5 m, vypúšťacie rameno, 
sacia hadica (vo vnútri nádrže) 2m

Rotačné čerpadlo s ručnou 
kľukou z hliníka
ideálne pre ľahké minerálne oleje 
a strojové a mazacie oleje, s 
viskozitou max. 900 mPas pri 20 °C

 W výkon čerpadla: cca. 1 l / otáčka  
(cca. 5 l/min. v prípade ťažkého oleja)

 W s dvojitou prevodovkou a pozinkovanou 
ponornou trubicou

 W otočná funkcia čerpadla umožňuje 
optimálne dávkovanie

 W závit: 2''

 W na oleje, korozívne a prchavé chemikálie
 W  3-dielna ponorná trubka  z ušľachtilej ocele, 
priemer 32 mm,  adaptér 2"

 W výkon čerpadla: cca. 0,35 l/otáčka
 W tesnenie z PTFE
 W materiál čerpadla z PPS (polyfenylsulfid)

Rotačné čerpadlo s ručnou 
kľukou z plastu

Pákové čerpadlo 
z hliníka
napr. na produkty z minerálneho oleja a 
nemrznúce zmesi

 W so sklopným ramenom a lievikovou 
odkladacou plochou. Zvyšky uniknutého 
média sa bezpečne vracajú do nádrže.

 W výkon čerpadla: cca. 0,5 l/zdvih

Rotačné čerpadlo s ručnou 
kľukou z hliníka „light“
ideálne na ľahké minerálne oleje a 
mazivá

 W s 3-dielnou ponornou trubkou, ktorá sa dá 
prispôsobiť na nádrže rôznych veľkostí

 W výkon čerpadla: cca. 0,5 l/otáčka
 W závit suda R 2"

https://www.denios.sk/products/157298
https://www.denios.sk/products/133358
https://www.denios.sk/products/171746
https://www.denios.sk/products/117561
https://www.denios.sk/products/117585
https://www.denios.sk/products/117584


Typ B1 B2

Verzia pre menšie množstvá plnenia pre stredné až veľké množstvá plnenia

Materiál čerpadla PP PP Niro PVDF

Vhodné napr. pre
Akumulátorová kyselina, amoniaková voda, 

vývojka, glykoly, kyselina fosforečná, kyselina 
chlorovodíková, peroxid vodíka

Mazivá na báze oleja, 
studené čistiace 

prostriedky, zmäkčovadlá

Chlórnan sodný, chlór, chróm, 
kyselina sírová, dusičná a 

fluorovodíková
Výkon [W] 75 260
Max hustota [kg/l] 1,3 1,6
Max viskozita [mPas] 200 400
Max čerpané množstvo [l/min] 20 22 45
Max výtlačná výška [mvs] 6 12 8
Obj. č. Hĺbka ponorenia: 500 mm 267-769-JA 267-775-JA 267-778-JA 267-781-JA
Obj. č. Hĺbka ponorenia: 700 mm 267-770-JA 267-776-JA 267-779-JA 267-782-JA
Obj. č. Hĺbka ponorenia: 1000 mm 267-771-JA 267-777-JA 267-780-JA 267-783-JA
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Príslušenstvo
Objednáva-

cie číslo

Nabíjačka pre čerpadlo B1 267-797-JA
Lítium-iónový akumulátor 
10,8 V pre čerpadlo B1 267-796-JA

Nabíjačka pre čerpadlo B2 267-799-JA
Lítium-iónový akumulátor 
21,6 V pre čerpadlo B2 267-798-JA

Materiál čerpadla Polypropylén Niro PVDF

Hĺbka ponorenia 
[mm]

500 700 1000 500 700 1000 500 700 1000

Vhodné napr. pre
Kyselina soľná, akumulátorová kyselina, 

kyselina mravčia (50 %), vývojka, 
kyselina chlorečná

Mazivá na báze oleja, studené čistiace 
prostriedky, zmäkčovadlá

Chlórnan sodný, chlór, chróm, kyselina 
sírová, dusičná a fluorovodíková

Max hustota [kg/l] 1,3
Max viskozita [mPas] 300
Max čerpané 
množstvo [l/min] 75 68 75

Max výtlačná výška 
[mvs]* 7 6 7

Obj. č. 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

*maximálne hodnoty pri 20°

Príslušenstvo
Objednávacie 

číslo

Sudový adaptér 2 "pre 
laboratórne čerpadlá PP 
/ PVDF (akumulátor B2, 
el. sudové čerpadlo)

187-552-JA

Sudový adaptér 2 "pre 
laboratórne čerpadla 
Niro (akumulátor B2, el. 
el. sudové čerpadlo)

194-183-JA

Materiál*
Max viskozita 

[mPas]
Závity

Čerpané 
množstvo min

Čerpané 
množstvo max

Max prevádzkový 
tlak [bar]

Obj. č.

PP 40 1" BSP 5 120 10 267-935-JA
PVDF 40 1" BSP 5 120 10 267-910-JA

*pre čerpadlá Niro na vyžiadanie

NOVINKA
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Čerpadlá a počítadlá prietoku pre laboratória

Sudové čerpadlá, elektrické

 W ľahká a pohodlná manipulácia
 W bezúdržbové
 W motor 230 V / 200 W s 3-metrovým káblom a zástrčkou
 W dodáva sa ako súprava pripravená na použitie,  
vrátane hadice z PVC odolnej voči médiám (1,5 m) 

 W sudový adaptér sa dodáva ako príslušenstvo

 W až 2 500 litrov s jedným nabitím batérie (B2)
 W vymeniteľná li-Ion batéria (batériu a nabíjačku objednávajte 
zvlášť - viď príslušenstvo)

 W automatické vypnutie v prípade preťaženia
 W plynulé ovládanie podľa všetkých požiadaviek
 W dobrá manipulácia vďaka kompaktnému vyhotoveniu a veľmi 
nízkej hmotnosti

 W motor BLDC bez opotrebenia z nízkym hlukom
 W jednoduchá demontáž pomocou rýchleho upínania
 W sudový adaptér sa dodáva ako príslušenstvo (B2)

 W ľahký, pohodlný a výkonný

pre tekuté látky,  kyseliny a lúhy, chemikálie a pod. v 
laboratóriách a chemickom priemysle

 W bezpečné stáčanie z / do malých nádob

Prietokomery
 W pre akumulátorové čerpadlá B1 / B2 a 
elektrické sudové čerpadlá v laboratóriu

Akumulátorové čerpadlá typu B1 s prietokomerom (pozri príslušenstvo)

Typ B2 z polypropylénu (PP)

ďalšie podrobnosti pozri na pravej strane!

značka istoty

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Akumulátorové čerpadlá B1 a B2
na bezpečné plnenie z nádob a sudov v laboratóriu a priemysle

1

2

Všetky akumulátorové čerpadlá vrátane hadice odolnej voči médiám (1,5 m) a dávkovacieho ventilu. 
Akumulátor a nabíjačku si prosím objednávajte samostatne (pozri príslušenstvo).

1

2

https://www.denios.sk/products/267769
https://www.denios.sk/products/267775
https://www.denios.sk/products/267778
https://www.denios.sk/products/267781
https://www.denios.sk/products/267770
https://www.denios.sk/products/267776
https://www.denios.sk/products/267779
https://www.denios.sk/products/267782
https://www.denios.sk/products/267771
https://www.denios.sk/products/267777
https://www.denios.sk/products/267780
https://www.denios.sk/products/267783
https://www.denios.sk/products/267797
https://www.denios.sk/products/267796
https://www.denios.sk/products/267799
https://www.denios.sk/products/267798
https://www.denios.sk/products/172086
https://www.denios.sk/products/172087
https://www.denios.sk/products/172088
https://www.denios.sk/products/172089
https://www.denios.sk/products/172090
https://www.denios.sk/products/172091
https://www.denios.sk/products/267793
https://www.denios.sk/products/267794
https://www.denios.sk/products/267795
https://www.denios.sk/products/187552
https://www.denios.sk/products/194183
https://www.denios.sk/products/267935
https://www.denios.sk/products/267910


Materiál
Max viskozita 

[mPas]
Závity

Čerpané 
množstvo min

Čerpané 
množstvo max

Max prevádzkový 
tlak [bar]

Obj. č.

PP 40 1 1/4" BSP 5 120 10 267-933-JA
PVDF 40 1 1/4" BSP 5 120 10 267-934-JA

Materiál čerpadla Polypropylén PVDF

Hĺbka ponorenia [mm] 1000 1200 1000 1200 1000 1200

Vhodné pre

Kyselina sírová (do 40 %), 
fosforečná, akumulátorová, 

soľná, chlorid železitý do 30 %, 
lúh sodný

Agresívne prostredia a 
látky s vysokou hustotou 
ako: chlorid železitý do 

50%

Kyselina chrómová, dusičná a 
sírová (98 %), chlórnan sodný, 
bieliaci lúh, chlorid zinočnatý, 

chlórová voda
Spôsob ochrany IP IP 24 IP 54
Max hustota [kg/l] 1,4 1,6 1,8
Max viskozita [mPas] 500 800
Max čerpané množstvo [l/min] 85 75 80
Max výtlačná výška [mvs]* 19 16 17
Obj. č. Čerpadlo pre bezz-
bytkové vyprázdňovanie 188-569-JA 188-571-JA 188-572-JA 188-573-JA 188-574-JA 188-575-JA

Obj. č. Čerpadlo - sada 117-529-JA 117-530-JA 172-094-JA 172-095-JA 123-550-JA 123-551-JA

*maximálne hodnoty pri 20°
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Príslušenstvo
Objednávacie 

číslo

Sudový adaptér 2 "pre 
laboratórne čerpadlá PP 
/ PVDF (akumulátor B2, 
el. sudové čerpadlo)

187-552-JA

Sudový adaptér 2 "pre 
laboratórne čerpadla 
Niro (akumulátor B2, el. 
el. sudové čerpadlo)

194-183-JA

pre tekuté kyseliny a lúhy v priemysle
 W čerpadlo pre stáčanie, resp. prečerpávanie  látok zo sudov a kontajnerov

Ma
ni

pu
lá

ci
a 

s 
ne

be
zp

eč
ný

m
i l

át
ka

m
i

Prietokomery

Priemyselné čerpadlá, elektrické

 W možnosť dodania ako: čerpadlo (s ponornou rúrkou, hadicovou 
prípojkou) alebo ako sadava pripravená na použitie vrát. čerpadla, 
ponornej rúrky a hadice odolnej voči médiám (2 m), čapovacej 
pištole, sudového adaptéra

Sudové čerpadlo s čerpacím zariadením z PP (polypropylén), 
súprava s hadicou, pištoľou a sudovým adaptérom

Sudové čerpadlá a počítadlá prietoku pre kyseliny a lúhy

 

Súprava čerpadiel s čerpacím zariadením z PVDF (polyvinylidénfluorid)

 W výkonné
 W s ochranou  proti rozstreku
 W motor 230 V s 5-metrovým káblom a zástrčkou

 W na meranie riedkych kyselín a lúhov, 
podľa princípu turbínového kolesa

 W veľký podsvietený digitálny displej s 
variabilnou orientáciou

 W presné meranie - lepšie ako ± 1%
 W indikácia objemového prietoku
 W rozsah teplôt: -10 až max. + 50 ° C
 W vrátane dvoch 1,5 V batérií (AAA)

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     

1

2

 W pre priemyselné čerpadlá

Dvojmembránové čerpadlo na stlačený vzduch z PP a PTF
 W dvojmembránové čerpadlo s vysokým hydraulickým výkonom
 W vyrobené z polypropylénu (PP) a polytetrafluóretylénu (PTFE) pre vysokú odolnosť
 W vhodné na dopravu kyselín a lúhov (napr. kyselina sírová, kyselina fosforečná, lúh sodný)
 W obzvlášť užívateľsky prívetivý vďaka dizajnu optimalizovanému na údržbu 

 W bezúdržbová prevádzka, absolútne bez oleja

Modell 1/4" Modell 1/2" Modell 1" Modell 1 1/2" Modell 2"

Vhodné napr. pre kyselina sírová, kyselina fosforečná, lúh sodný, kyselina chlorovodíková, bielidlo, vývojka, 
kyselina mravčia, kyselina octová

Vonkajšie rozmery Š x H x V (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
Max čerpané množstvo [l/min] 52 76 175 370 715
Max viskozita [mPas] 3500 7500 10000 30000 30000
Obj. č. 287-070-JA 287-071-JA 287-072-JA 287-073-JA 287-074-JA

1 2

https://www.denios.sk/products/267933
https://www.denios.sk/products/267934
https://www.denios.sk/products/188569
https://www.denios.sk/products/188571
https://www.denios.sk/products/188572
https://www.denios.sk/products/188573
https://www.denios.sk/products/188574
https://www.denios.sk/products/188575
https://www.denios.sk/products/117529
https://www.denios.sk/products/117530
https://www.denios.sk/products/172094
https://www.denios.sk/products/172095
https://www.denios.sk/products/123550
https://www.denios.sk/products/123551
https://www.denios.sk/products/187552
https://www.denios.sk/products/194183
https://www.denios.sk/products/287070
https://www.denios.sk/products/287071
https://www.denios.sk/products/287072
https://www.denios.sk/products/287073
https://www.denios.sk/products/287074


Použitie Max viskozita [mPas] Materiál Čerpané množstvo min Čerpané množstvo max Obj. č.

pre sudové čerpadlá chránené pred explóziou 2000 PPS 10 100 137-395-JA
pre kontajnerové čerpadlá CP-A, CP-B 2000 PPO 10 100 117-582-JA
pre sudové čerpadlá na potraviny (nie Ex) a šnekové čerpadlo 5000 Ušľachtilá oceľ 10 100 243-262-JA

2

www.denios.sk/shop

Materiál čerpadla Polypropylén Ušľachtilá oceľ

Vhodné pre Pomôcky, polyméry, zmesi chemikálií Laky a farby na báze vody, olejové zmesi
Laky a farby na báze rozpúšťadiel,  

alkoholové zmesi

Ex-trieda ochrany podľa ATEX – – Pumpička: Ex II 1/2 G Ex h IIB T4 Ga/Gb
Motor: Ex II 2G Ex db eb IIC T6 Gb

Hĺbka ponorenia [mm] 1200 1200 1200
Spôsob ochrany IP IP 24 IP 24 IP 54
Max hustota [kg/l] 1,1 1,1 1,2
Max viskozita [mPas] 150 350 200
Max čerpané množstvo [l/min] 160 210 178
Max výtlačná výška [mvs]* 8 10 9
Obj. č. 137-396-JA 137-397-JA 137-398-JA
Príslušenstvo

Obj. č. Súprava príslušenstva: 2 m hadica, čapova-
cia pištoľ a sudový adaptér 138-199-JA 138-200-JA 138-201-JA

*maximálne hodnoty pri 20°
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248  Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Miešadlá pre kontajnery a počítadlá prietoku

Kontajnerové čerpadlá typ CM

Prietokomery značka istoty

Dva v jednom - pre špeciálne prípady použitia

ďalšie podrobnosti pozri na pravej strane!

 W ideálne riešenie pre médiá, ktoré sa musia premiešavať a prepravovať, 
napr. emulzie, disperzie a suspenzie na báze vody, oleja, palív atď.

 W možnosť použitia pre takmer všetky médiá vďaka rôznym variantom 
materiálov

 W vhodné pre 1000-litrové IBC a pre 200-litrové sudy
 W motor 230 V / 500 W s 5-metrovým káblom a zástrčkou
 W pri objednávaní s voliteľnou súpravou príslušenstva: čerpadlo 
pripravené na použitie vrátane hadice odolnej voči médiám (2,5 m), 
plniacej pištole a sudového adaptéra

 W na meranie riedkych až stredne viskóznych médií podľa princípu 
rotujúcich axiálnych piestov

 W 9 adresovateľných pamäťových miest pre kalibračný faktor
 W zobrazenie rýchlosti prietoku po stlačení tlačidla

 W možnosť blokovania klávesnice ako ochrana proti chybnej manipulácii
 W pre použitia do max. 4 bar
 W kompletné s prípojkou čerpadla
 W osobitne sa dodáva relé modul na predvoľbu množstva

Relé modul na predvoľbu množstva,  
bez Ex ochrany, Obj. č. 121-590-JA

prietokomer pre čerpadlá do potravinárskeho priemyslu 
 

 W miešadlo a čerpadlo v jednom

 W pre sudové a kontajnerové čerpadlá

Prietokové počítadlo pre Ex-sudové čerpadlá.Prietokové počítadlo pre sudové a nádržové čerpadlá.

značka istoty

Pozri stranu 253
Pozri stranu 252
Pozri stranu 249

https://www.denios.sk/products/137395
https://www.denios.sk/products/117582
https://www.denios.sk/products/243262
https://www.denios.sk/products/137396
https://www.denios.sk/products/137397
https://www.denios.sk/products/137398
https://www.denios.sk/products/138199
https://www.denios.sk/products/138200
https://www.denios.sk/products/138201
https://www.denios.sk/products/121590
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Modell 1/2" Modell 1" Modell 1 1/2" Modell 2"

Vhodné napr. pre Alkohol, acetón, benzín, etylacetát, kerozín, petrolej, kyselina dusičná, metylacetón, trichlóretylén, terpentín, toluén, peroxid vodíka, xylol, farba, laky
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 400 x 263 x 501 312 x 203 x 322 400 x 263 x 501 479 x 345 x 695
Max čerpané množstvo [l/min] 73 175 370 715
Max viskozita [mPas] 7500 10000 30000 30000
Obj. č. 287-118-JA 287-119-JA 287-120-JA 287-121-JA
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Príslušenstvo Objednávacie číslo

Za príplatok Ex zástrčka, 3-pólová, IP 65 137-421-JA
Prietokomery 137-395-JA

Verzia Elektrina Stlačený vzduch

Prevedenie Štandardná Bezzbytkové vyprázdňovanie Štandardná Bezzbytkové vyprázdňovanie

Hĺbka ponorenia [mm] 1000 1200 1000 1200 1000 1200 1000 1200

Vhodné pre Rozpúšťadlá, benzín, petrolej, etanol, metanol, butanol, kerozín
Max viskozita [mPas] 350 500 1000
Max čerpané množstvo [l/min] 95 77 124 67
Max výtlačná výška [mvs]* 14 35 28
Obj. č. Čerpadlo pre bezzbytkové 
vyprázdňovanie 188-578-JA 188-579-JA 188-582-JA 188-583-JA 188-580-JA 188-581-JA 195-014-JA 195-016-JA

Obj. č. Čerpadlo - sada 117-539-JA 117-540-JA 172-103-JA 172-104-JA 137-422-JA 137-424-JA 195-012-JA 195-013-JA

*maximálne hodnoty pri 20°

1

1

2

2

3

3

4

4

Sudové čerpadlá a čerpadlá pre nádrže v Ex verzii

Sudové a kontajnerové čerpadlá, Ex verzia

 W čerpadlový agregát z ušľachtilej ocele (Niro)
 W odskúšané podľa Ex II 1/2 G IIB T4, povolené pre výbušné prostredie
 W elektrický pohon: elektrický motor 230 V / 460 W s 5-metrovým 
káblom a Schucko zástrčkou, krytie IP 54

 W vrátane káblu na vyrovnanie napätia

 W čerpadlo na optimálnu drenáž zvyškov: 
významné úspory vďaka minimálnym stratám 
produktu.

 W vďaka maximálnemu odčerpávaniu kvapaliny je 
pri optimálnej manipulácii zostávajúce množstvo 
nižšie ako 0,1 l.

 W pohon tlakového vzduchu: 400 W

 W na prečerpávanie rozpúšťadiel, benzínu, alkoholu, petroleja atď.
 W stáčanie a prečerpávanie sudov a kontajnerov

možnosť dodania ako čerpadlo (s ponornou trubicou, 
hadicovou prípojkou) alebo ako súprava pripravená na 
použitie vrát. čerpadla, ponornej trubice a hadice odolnej voči 
médiám (2 m), čapovacej pištole, sudového adaptéra

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Dvojmembránové čerpadlá na stlačený vzduch z nerezu, 
EPDM-PP a PTFE

 W dvojmembránové čerpadlo vo verzii ATEX s 
vysokým hydraulickým výkonom

 W vyrobené z nnerezu (V4A) a 
polytetrafluóretylénu (PTFE) pre vysokú 
odolnosť

 W vhodné na čerpanie horľavín (napr. alkohol, 
acetón, benzín)

 W obzvlášť užívateľsky prívetivý vďaka dizajnu 
optimalizovanému na údržbu

 W vodivá verzia dľa smernice ATEX 2014/34/EU

značka istoty

https://www.denios.sk/products/287118
https://www.denios.sk/products/287119
https://www.denios.sk/products/287120
https://www.denios.sk/products/287121
https://www.denios.sk/products/137421
https://www.denios.sk/products/137395
https://www.denios.sk/products/188578
https://www.denios.sk/products/188579
https://www.denios.sk/products/188582
https://www.denios.sk/products/188583
https://www.denios.sk/products/188580
https://www.denios.sk/products/188581
https://www.denios.sk/products/195014
https://www.denios.sk/products/195016
https://www.denios.sk/products/117539
https://www.denios.sk/products/117540
https://www.denios.sk/products/172103
https://www.denios.sk/products/172104
https://www.denios.sk/products/137422
https://www.denios.sk/products/137424
https://www.denios.sk/products/195012
https://www.denios.sk/products/195013
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Čerpadlá minerálneho oleja pre sudy a kontajnery

motor čerpadla možno pohodlne odpojiť  
pomocou praktického ručného kolesa

sudový adaptér 2"

čerpacie zariadenie a čapovací kohútik 
z hliníka

hadica odolná voči médiám

značka istoty

Súprava čerpadiel pre sudy, ponorná hĺbka 1000 mm,

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Sudové a kontajnerové čerpadlá, elektrické
 W pre mierne viskózne médiá z minerálneho oleja
 W stáčanie a prečerpávanie  zo sudov a kontajnerov
 W hneď pripravené na použitie
 W ekonomické
 W jednoduchá a bezpečná manipulácia
 W na prečerpávanie nafty, vykurovacieho oleja, bionafty, hydraulického oleja, strojového oleja, 
motorového oleja atď.

 W vhodné na chod naprázdno
 W čerpadlový agregát z hliníku
 W motor 230 V / 500 W s 5-metrovým káblom a zástrčkou
 W súprava pripravená na použitie vrátane čerpadla a hadice odolnej voči médiám (2 m), 
plniacej pištole a sudového adaptéra

1

2

3

4

Obj. č. 117-531-JA

1

2

3

4

https://www.denios.sk/products/117531


Použitie
Max viskozita 

[mPas]
Materiál

Čerpané 
množstvo min

Čerpané 
množstvo max

Obj. č.

pre sudové a 
kontajnerové čerpadlá 2000 Hliník 3 80 172-096-JA

Materiál čerpadla Hliník Polypropylén

Hĺbka ponorenia [mm] 700 1000 1200 1000 1200

Vhodné pre
Nafta, vykurovací olej, bionafta, hydraulický 
olej, strojový olej, motorový olej do viskozity 

max. 500 mPas

Repkový olej (za studena 
lisovaný) a rastlinný olej

Max čerpané množstvo [l/min] 85
Max výtlačná výška [mvs] 19
Obj. č. Čerpadlo - sada 272-240-JA 117-531-JA 144-663-JA 172-097-JA 172-098-JA
Obj. č. Čerpadlo pre bezzbytkové vyprázdňovanie – 188-576-JA 188-577-JA 188-933-JA 188-934-JA
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Modell 1/2“ Modell 1“ Modell 1 1/2“ Modell 2“

Vhodné napr. pre Nafta, vykurovací olej, motorový olej, hydraulický olej, vŕtacia emulzia, nemrznúca zmes, 
glycerín, glykol

Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 467 x 263 x 573 310 x 203 x 335 467 x 263 x 573 592 x 345 x 687
Max čerpané množstvo [l/min] 73 175 370 715
Max viskozita [mPas] 7500 10000 30000 30000
Obj. č. 287-094-JA 287-095-JA 287-096-JA 287-097-JA

Čerpadlá minerálneho oleja pre sudy a kontajnery

Sudové a kontajnerové čerpadlá, elektrické

Prietokomery

EMV

 W vhodné na chod naprázdno
 W motor 230 V / 500 W s 5-metrovým káblom a zástrčkou
 W čerpadlový agregát z hliníka, dodáva sa aj pre rastlinné oleje 
(s čerpadlovým agregátom, plniacou pištoľou z PP)

 W na meranie minerálnych olejov a alternatívnych palív
 W 1 ukazovateľ čiastočného množstva a 1 ukazovateľ celkového množstva
 W s lítiovou batériou s dlhou životnosťou
 W pre použitie do max. 4 bar

Čerpadlo (vrátane ponornej 
trubky a pripojenia hadice)

značka istoty

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Sada s hadicou, pištoľ a sudový adaptér.

 W pre mierne viskózne médiá z minerálneho oleja
 W stáčanie a prečerpávanie  zo sudov a kontajnerov

Čerpadlá na minerálny olej sú voliteľne dostupné ako samostatné čerpadlo alebo 
ako kompletná súprava s hadicou, čapovacou pištoľou a adaptérom!

Vzduchom ovládané dvojmembránové čerpadlá vyrobené z hliníka a NBR
 W dvojmembránové čerpadlo vo verzii ATEX s vysokým hydraulickým výkonom
 W vyrobené z hliníka a nitrilkaučuku (NBR)
 W vhodné na čerpanie minerálnych olejov (napr. nafta, vykurovací olej, motorový olej, hydraulický olej)
 W obzvlášť užívateľsky prívetivý vďaka dizajnu optimalizovanému na údržbu
 W bezúdržbová prevádzka, absolútne bez oleja
 W čerpadlo je samonasávacie, aj keď je suché
 W vodivá verzia dľa smernice ATEX 2014/34/EU
 W dostupné vo veľkostiach 1/2", 1", 1 1/2" a 2"
 W varianty 1 1/2" a 2" možno použiť pre väčšie systémy a vo veľkopriemysle

https://www.denios.sk/products/172096
https://www.denios.sk/products/272240
https://www.denios.sk/products/117531
https://www.denios.sk/products/144663
https://www.denios.sk/products/172097
https://www.denios.sk/products/172098
https://www.denios.sk/products/188576
https://www.denios.sk/products/188577
https://www.denios.sk/products/188933
https://www.denios.sk/products/188934
https://www.denios.sk/products/287094
https://www.denios.sk/products/287095
https://www.denios.sk/products/287096
https://www.denios.sk/products/287097


Obj. č. 137-419-JA

Elektrické čerpadlá pre IBC
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Použitie Materiál
Hĺbka ponorenia 

[mm]
Max hustota 

[kg/l]
Max viskozita 

[mPas]
Max čerpané 

množstvo [l/min]
Max výtlačná výška 

[mvs]
Obj. č.

Formaldehyd, kyselina fosforečná, peroxid vodíka, 
kyselina citrónová do 50 % atď. PP 1100 1,8 100 200 22 117-705-JA

Použitie
Pripojenie hadice 

sacia strana
Pripojenie hadice 

strana tlaku
Materiál

Max viskozita 
[mPas]

Max hustota 
[kg/l]

Max čerpané 
množstvo [l/min]

Max výtlačná 
výška [mvs]

Obj. č.

Kyseliny, zásady, fotochemikálie, 
galvanické kúpele a mnohé iné 
riedke médiá

1 1/2“ AG 1 1/4“ AG PP 30 1,35 280 11 137-419-JA

Príslušenstvo Objednávacie číslo

Podvozok (bez počítadla) 137-399-JA
Podvozok (s počítadlom bez predvoľby množstva, na batérie) 137-400-JA
Podvozok (s počítadlom a centrálnou jednotkou na predvoľbu množstva, napájanie siete 400 V, 50 Hz) 137-404-JA
Pripojovacia súprava odstredivého čerpadla (na strane tlaku, skladá sa z 5 m hadice s obojstrannými hadicovými prípojkami) 138-202-JA
Prietokomer pre kontajnerové čerpadlá 117-582-JA

Popis počítadlá prietoku

 na vyprázdnenie kontajnerov, ochrana proti chodu naprázdno

rýchle stáčanie / prečerpávanie veľkých objemov z kontajnerov
na bezpečné prečerpávanie chemikálií

Odstredivé čerpadlo typ CP-B

Kontajnerové čerpadlo typ CP-A

 W  vhodné pre použitie, pri ktorých sa vyžaduje vyprázdnenie zospodu (spodné odtekanie)
 W vysoká odolnosť voči chemikáliám vďaka použitiu vysokokvalitných materiálov
 W jednoduchá možnosť pripojenia ku kontajneru vďaka dodávanej súprave hadíc  
(na strane nasávania)

 W motor 230 V, 0,75 kW, s 5-metrovým káblom a zástrčkou

 W maximálne možná odolnosť voči chemikáliám
 W mobilné použitie
 W krátke doby vyprázdňovania vďaka veľkým čerpaným objemom
 W nízke otáčky, malé opotrebovanie
 W sériovo vyrábaný adaptér pre otvor 
kontajnerov

 W  motor 230 V, 2800 ot./min,  
0,75 kW, 5 m kábel so zástrčkou

 W kombinovateľné s počítadlom 
prietoku

Príslušenstvo Obj. č.

Pripojovacia súprava (skladá sa z 5 m hadice s obojstrannými hadicovými prípojkami) 172-109-JA
Prietokomer pre kontajnerové čerpadlá 117-582-JA

značka istoty

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Pozri stranu
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https://www.denios.sk/products/137419
https://www.denios.sk/products/117705
https://www.denios.sk/products/137419
https://www.denios.sk/products/137399
https://www.denios.sk/products/137400
https://www.denios.sk/products/137404
https://www.denios.sk/products/138202
https://www.denios.sk/products/117582
https://www.denios.sk/products/172109
https://www.denios.sk/products/117582


Verzia Použitie
Hĺbka  

ponorenia
Max viskozita 

[mPas]
Max hustota 

[kg/l]
Max čerpané 

množstvo [l/min]
Max výtlačná 

výška [mvs]
Výkon 

[W]
Obj. č.

Čerpadlo pre médiá obsahujúce vodu 
a tuky, kozmetiku a farmatiká

1000 350 1,6 95 14 460 243-253-JA
Čerpadlo Ex verzia 1000 500 1,6 77 14 460 243-254-JA
Čerpadlo v protivýbušnom prevedení pre ľahko horľavé médiá 

obsahujúce alkohol
1000 350 1,6 95 14 460 243-255-JA

Čerpadlo pre bezzbytkové vyprázdňovanie, Ex verzia 1000 500 1,6 77 14 460 243-256-JA

Sudové čerpadlá z nerezu pre potravinársky priemysel

Použitie Max viskozita [mPas] Čerpané množstvo min Čerpané množstvo max Obj. č.

pre sudové čerpadlá 
na potraviny (nie Ex) a 
šnekové čerpadlo

5000 10 100 243-262-JA

253
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Použitie Hĺbka ponorenia Max čerpané množstvo [l/min] Obj. č. excentrické čerpadlo

stredne viskózne médiá 1000 20 243-257-JA

Príslušenstvo Použitie Vybavenie Max prevádzkový tlak [bar] Obj. č.

Súprava hadíc,
prípojka Tri Clamp DN 32

pre sudové čerpadlá na potraviny FPM tesnenie, 2 m PVC potravinárska hadica DN 19 (3/4“) 1,6 243-258-JA
pre sudové čerpadlá na potraviny Ex EPDM tesnenie, 2 m PVC potravinárska chemická hadica DN 19 (3/4“) 1,6 243-259-JA

Plniaca pištoľ Niro,
prípojka Tri Clamp DN 32

pre sudové čerpadlá na potraviny FPM tesnenie, ochranné oblúky a otočná spojka 3,0 243-260-JA
pre sudové čerpadlá na potraviny Ex EPDM tesnenie, ochranné oblúky a otočná spojka 3,0 243-261-JA
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značka istoty

 W na prečerpávanie tekutých médií   najmä v potravinárskom 
priemysle

 W materiál: ušľachtilá oceľ, ETFE, FPM
 W ideálne riešenie v prípadoch, kde sa používa hlavne ušľachtilá 
oceľ, ale ochrana proti výbuchu nie je požadovaná

 W bezúdržbové vyhotovenie ,  špeciálne pre médiá v oblastiach 
so zvýšenými nárokmi na čistotu

 W jednoducho a ľahko sa čistí
 W tiež pre potraviny s obsahom alkoholu a horľavé 
čistiace prostriedky

 W vrátane kábla na vyrovnanie napätia

 W ideálne pre stredne viskózne suroviny a potraviny 500 až 4000 mPas.

Toto bezúdržbové vyhotovenie je ideálne pre 
médiá, pri ktorých sa vyžaduje mimoriadna čistota 
a je potrebné bezpodmienečne vylúčiť znečistenie 
prepravovaného média.

Sudové čerpadlá z 
ušľachtilej ocele

Šnekové čerpadlo typ HD-E
Čerpadlo typu HD-E poskytuje užívateľovi oproti bežnému čerpadlu mnoho výhod.

 W materiály: Ušľachtilá oceľ 1.4571, PTFE, FPM
 W výtlačný otvor: Tri-Clamp DN 32
 W jednofázový motor 230 V / 0,55 kW s 5-metrovým káblom a zástrčkou Schuko
 W tlakový výkon: až 4 bar

prietokomer pre čerpadlá do potravinárskeho priemyslu 
  W na použitie v potravinárskom, kozmetickom a farmaceutickom priemysle.

 W ľahké oplachovanie
 W materiály: ušľachtilá oceľ, ETFE, PTFE

Dodávame aj v PU vyhotovení, pri ktorom sú všetky materiály, ktoré sa dostávajú do kontaktu s dopravovaným médiom, „fyziologicky neškodné“.

 W optimálne 
vyprázdnovanie suda:

 W priateľské voči 
životnému prostrediu

 W šetrí náklady

značka istoty

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Pumpička: 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.sk/products/243253
https://www.denios.sk/products/243254
https://www.denios.sk/products/243255
https://www.denios.sk/products/243256
https://www.denios.sk/products/243262
https://www.denios.sk/products/243257
https://www.denios.sk/products/243258
https://www.denios.sk/products/243259
https://www.denios.sk/products/243260
https://www.denios.sk/products/243261


Prevedenie V HP 40 W85 TP 6

Hĺbka ponorenia [mm] 840 840 1600 1600 1600 1600 1600

Vhodné pre Motorový a prevodový olej do SAE 80 Nafta, vykurovací olej a nemrznúca zmes
Max čerpané množstvo [l/min] 25 20 37 31 68 55 55
Výkon [W] 740 740 250 250 950 370 370

Vybavenie
4 m tlaková hadica s 
olejovým čapovacím 

ventilom

4 m tlaková hadica s olejovým 
čapovacím ventilom vrát. 

počítadla množstva

4 m tlaková hadica, 
štandardný čapovací 

ventil
4 m tlaková hadica, automatický dávkovací ventil

4 m tlaková hadica, 
automatický dávkovací 

ventil, nástenná konzola
Obj. č. 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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PRÍSLUŠENSTVO

Obj. č. 243-999-JA

Elektrické sudové čerpadlá a počítadlá prietoku

Typ V

Typ HP 40

Elektrické čerpadlo typ HP so štandardným čapovacím ventilom (počítadlo množstva voliteľne)

Typ W 85
 W samonasávacie hybridné čerpadlo s malým opotrebovaním 
vrátane násoskovej ochrany

 W obzvlášť vysoký výkon
 W vrát. automatického čapovacieho ventilu
 W držiak na plniacu pištoľ vrátane nádobky na odkvapkávanie
 W sudový závit R2"Hybridné sudové čerpadlo typ W85 

(počítadlo množstva voliteľne), 
Obj. č. 243-998-JA

 W odstredivé čerpadlo odolné voči opotrebovaniu
 W závit M 64 x 4 a G 2"
 W sací diel s integrovanou ochranou  
(zaistenie pred presakovaním pri náhodnom nadvihnutí)

Prietokomery
pre typ HP 40, TP 6 a W85

 W pre rôzne kvapaliny, ako napr. vykurovací 
olej/nafta, voda, nemrznúca zmes 

 W meranie na pricípe turbínového počítadla 
 W vhodné pre všetky smery prietoku

 W digitálna indikácia s osvetlením
 W rozsah merania 5 - 120 l/min
 W v pamäti uložené celkové prečerpané 
množstvo a 8 posledných meraní 

 W pre motorové a prevodové oleje do SAE 80
 W prípojka: G 2"
 W samonasávacie

Výkonné sudové čerpadlo typ TP 6 so 
automatickým dávkovacím ventilom (počítadlo 
množstva voliteľne)

Typ TP 6
 W pre naftu, vykurovací olej a nemrznúcu zmes
 W samonasávacie lopatkové čerpadlo s integrovanou ochranou proti 
zdvihu a filtrom na strane saniavysoký výkon podávania

 W automatický dávkovací ventil vrátane otočného kĺbu hadice
 W sudový závit G 2"
 W verzia s konzolou: pre praktickú montáž na stenu

voliteľne so štandardnou alebo automatickou čapovacou 
pištoľou (pozri tabuľku)

Pri objednávke príslušenstva prosím 
uveďte typ čerpadla (HP40, TP6, W85)!

Sudové čerpadlo typu V, voliteľne k 
dispozícii s počítadlom množstva.

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     
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https://www.denios.sk/products/117701
https://www.denios.sk/products/117703
https://www.denios.sk/products/117541
https://www.denios.sk/products/117565
https://www.denios.sk/products/243998
https://www.denios.sk/products/267640
https://www.denios.sk/products/267642
https://www.denios.sk/products/243999
https://www.denios.sk/products/243998


Typ F 52/202 F 52 F 202

Verzia pre 50- až 200-litrové sudy pre sudy 50 l pre sudy 200 l

Vybavenie s ohnutou vypúšťacou 
trubicou

s 1,5 m hadicou, guľovým 
kohútom a vypúšťacou trubicou

s hadicou, guľovým kohútikom 
a vypúšťacou hadicou

Čerpací výkon na každý zdvih [l] 0,3 0,2 0,2
Obj. č. 123-556-JA 117-667-JA 117-670-JA

Použitie pre sudy 200 l pre 1000 l čerpacie zariadenia

Typ DP1 F DP3 F DP5 F DP1 T DP3 T DP5 T

Vybavenie
nasávacia trubica NW25, 
pripojenie G1“, s nožným 

ventilom (875 mm dlhý)

sacou trubicou NW25, pripojenie G1“, s ventilom s 
nožným ovládaním (dĺžka 1 m)

sacou hadicou NW 25, pripojenie G1“, s ventilom s nožným ovládaním (dĺžka 
1,6 m)

Max čerpané množstvo [l/min] 42 30 25 15 12 25
Obj. č. 128-306-JA 128-307-JA 128-308-JA 128-309-JA 128-310-JA 128-311-JA
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PRÍSLUŠENSTVO

Pneumatické a ručné čerpadlá na minerálny olej

 W čerpadlá typu F 52 a F 202 sa hodia na stáčanie nafty, vykurovacieho oleja, hydraulického 
oleja, motorového oleja, prevodového oleja

Pákové čerpadlá, manuálne
V závislosti od účelu použitia Vám môžeme dodať čerpadlá s ohnutou vypúšťacou 
trubicou (so zastavením kvapkania) alebo s hadicou (2 m), guľovým kohútikom 
a vypúšťacou trubicou. 

 W  čerpanie olejov, chladiacich emulzií atď.
 W na spoľahlivé použitie v dielňach nákladných 
vozidiel, poľnohospodárstve, komunálnych 
vozových parkoch a v priemysle

Pneumatické čerpadlá pre sudy a nádrže
Potrebné  všade tam, kde je dôležitá o. i. 
spoľahlivosť. 
Samonasávacie pneumatické čerpadlá 
majú prevodový pomer buď 1:1 (typ DP1) 
na rýchle čerpanie ľahkých  minerálnych 
olejov na kratšie vzdialenosti alebo sú 
dvojčinné (prevodový pomer 1:3 alebo 1:5 pri 
typoch DP3 a DP5), ktorý umožňuje čerpanie  
aj ťažkých olejov, napr. prevodového  oleja, 
repkového oleja alebo chladiacich emulzií.

 W dodáva sa s 4-metrovou plniacou hadicou 
NW 16, G 3/4", plniacou pištoľou s 
výpustnou rúrou a zariadením proti 
odkvapkávaniu

 W samonasávacie
 W odporúčaný  tlak: 6 až 8 bar

Čerpadlo typ DP1 F pre 200-litrové sudy, 
počítadlo dostupné ako príslušenstvo

Pákové čerpadlo s hadicou, 
guľovým kohútikom a 
vypúšťacou trubicou

 W redukčný ventil s manometrom  
0 - 12 bar, odporúča sa pre 
všetky čerpadlá tlakového 
vzduchu so spojovacou 
zástrčkou a zásuvkou

 W počítadlo prietoku, 
nasúvateľné na 
plniacu pištoľ

Čerpadlo 
na tanku

Prietokové počítadloRegulátor tlaku, G1/4” (i/i).

Pákové čerpadlo s ohnutou 
výtokovou trubicou

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Rotačné čerpadlo s ručnou 
kľukou z plastu

 W na oleje, korozívne a prchavé chemikálie
 W  3-dielna ponorná trubka  z ušľachtilej 
ocele, priemer 32 mm,  adaptér 2"

 W materiál čerpadla z PPS (polyfenylsulfid)
 W tesnenie z PTFE
 W výkon čerpadla: cca. 0,35 l/otáčka

Obj. č. 117-584-JA

Obj. č. 128-312-JAObj. č. 207-747-JA

Ma
ni

pu
lá

ci
a 

s 
ne

be
zp

eč
ný

m
i l

át
ka

m
i

Obj. č. 117-667-JA

Obj. č. 123-556-JA

https://www.denios.sk/products/123556
https://www.denios.sk/products/117667
https://www.denios.sk/products/117670
https://www.denios.sk/products/128306
https://www.denios.sk/products/128307
https://www.denios.sk/products/128308
https://www.denios.sk/products/128309
https://www.denios.sk/products/128310
https://www.denios.sk/products/128311
https://www.denios.sk/products/117584
https://www.denios.sk/products/128312
https://www.denios.sk/products/207747
https://www.denios.sk/products/117667
https://www.denios.sk/products/123556


Typ V 200 V 200 – P V 200 – K V 200 – KP

Prevedenie -- S tlakovým spínačom S počítadlom prietoku S počítadlom prietoku a tlakovým spínačom
Max čerpané množstvo [l/min] 9
Spôsob ochrany IP IP 55
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 690 x 1090 x 300
Hmotnosť [kg] 34 36 35 37
Obj. č. 172-708-JA 172-709-JA 172-710-JA 172-711-JA
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Čerpadlá a stáčacie systémy

 W samonasávacie čerpadlo s uzatvoreným motorom 230 V s vlastnou ventiláciou
 W výkon motora: 0,75 kW
 W použiteľné pre viskozity 10 až 2000 mPas
 W prevádzkový tlak 6 - 12 bar
 W nosnosť nosiča sudov: 250 kg

Mobilná čerpacia jednotka v kombinácii so sudovým prepravníkom je ideálnym riešením na čapovanie a prelievanie oleja vo všetkých situáciách, ktoré si 
vyžadujú rýchlu a častú manipuláciu so sudom v dielni. Agregát disponuje samonasávacím ozubeným čerpadlom, ktoré zaručuje rovnomerný čerpací výkon 
pri tichej prevádzke (< 70 db). Vo vyhotovení s tlakovým spínačom sa motor pri otvorení a zatvorení čapovacej pištole automaticky zapne, resp. vypne a 
počítadlo prietoku, ktoré je voliteľne dostupné, umožňuje dodávanie presných množstiev.

Praktický sudový vozík s čerpadlom - pre prepravu suda a čerpadla

Mobilná čerpacia sada, na chemikálie a minerálne oleje

 W praktický a ľahko pojazdný sudový vozík z chemicky odolného polyethylénu, s integrovaným 
čerpadlom (manuálnym, elektrickým alebo AKU)

 W vhodný pre plastové a oceľové sudy s objemom až 220 / 200 litrov
 W integrovaná nádrž na úniky, naviják na hadicu, držadlo na čerpaciu pištoľ
 W komfortná trubica čerpadla a káblový priestor
 W 2 otočné kolieska s aretáciou, 2 kolieska
 W pre Vašu bezpečnosť: prepravná poistka
 W dodávané s praktickou sadou príslušenstva - obsah: 25x opakovane použiteľné čistiace 
utierky, 5x DENSORB Univerzál sudová rohož pre 200-litrové sudy, 1x ochranné okuliare a 
12 párov nitrilových rukavíc

mobilná čerpadlová jednotka pre minerálne oleje, motorové a prevodové oleje s mobilným sudovým podstavcom z oceľových trubiek, 
s držiakom na plniacu pištoľ, držiakom hadice a zberačom kvapiek

Mobilná čerpacia jednotka V 200 na prelievanie oleja

Prevedenie Mobilná čerpacia sada, na minerálne oleje
Mobilná čerpacia sada, na che-

mikálie
Mobilná čerpacia sada na chemikálie

Pohon čerpadla manuálne Elektrina manuálne Elektrina napájaný akumulátorom

Vhodné napr. pre Nafta, vykurovací olej a nemrznúca zmes
Chlorid sodný, hydroxid sodný, 

kyselina octová, fosforečná, dusičná, 
chlorovodíková, sírová, peroxid vodíka

Kyselina soľná, akumulátorová 
kyselina, kyselina mravčia (50 %), 

vývojka, kyselina chlorečná

Akumulátorové kyseliny, glykol, 
kyselinu fosforečnú, kyselinu 

soľnú, peroxid vodíka
Vonkajšie rozmery Š x H x V [mm] 789 x 859 x 1545
Obj. č. 271-343-JA 271-344-JA 271-142-JA 271-345-JA 271-346-JA

dodáva sa sériovo s: 
1" nasávacia hadica s podlahovým ventilom a filtrom 
1/2" čapovacou hadicou 4 m 
čapovacou pištoľou s ohybnou koncovkou a 
automatickým ventilom bez kvapkania 
2 m pripojovacím káblom 
2 pevnými a 2 otočnými  kolieskami s aretáciou pre 
ľahký chod

Čerpacia pištoľ so špičkou 
na jemné dávkovanie a 
integrovaným prietokovým 
počítadlom

 Aktuálne ceny na www.denios.sk      Aktuálne ceny na www.denios.sk     

praktické otočné kolieska - pre jednoduchú manipuláciu Sada príslušenstva - ihneď po ruke! 

https://www.denios.sk/products/172708
https://www.denios.sk/products/172709
https://www.denios.sk/products/172710
https://www.denios.sk/products/172711
https://www.denios.sk/products/271343
https://www.denios.sk/products/271344
https://www.denios.sk/products/271142
https://www.denios.sk/products/271345
https://www.denios.sk/products/271346
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Skladovacia kapacita sudy à 200 litrov 2 4 2 4

Prevedenie Navíjač hadíc otvorený Navíjač hadíc otvorený Navíjač hadíc uzavretý Navíjač hadíc uzavretý
Použitie* Pre hydraulické, motorové, prevodovkové, rastlinné a iné oleje do viskozity 1500 °C, nemrznúce zmesi – koncentráty
Záchytný objem [l] 205
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 870 x 1350 x 2100 1270 x 1350 x 2100 870 x 1350 x 2100 1270 x 1350 x 2100
Typ DPO – s pneumatickými čerpadlami

Obj. č. 201-601-JA 201-602-JA 201-605-JA 201-606-JA
Typ EPO – s elektrickými čerpadlami

Obj. č. 201-603-JA 201-604-JA 201-607-JA 201-608-JA

*Dopravované množstvo jedným čerpadlom cca. 10 l/min (max. hodnota pri 20°C)

Čerpadlá a stáčacie systémy

     

Stanice dostanete s otvorenými,  
voliteľne s uzavretými navíjačmi hadice  
(napr. na ochranu mechaniky a hadice pri  
silne zaťaženej atmosfére)!

Na jednej kompaktnej stanici skladujete až 4 rôzne oleje v 60, resp. 200-litrových sudoch 
a oleje dodávate priamo a pohodlne do motorov, prevodoviek, malých nádob atď.

Olejové stanice, kompletné a pripravené ihneď na použitie

 W bezpečné skladovanie a podávanie rôznych olejov v súlade s legislatívou
 W výkonné čerpadlá
 W bezpečné a ekologické
 W priame a pohodlné stáčanie do motorov, prevodoviek, malých nádob atď.
 W záchytná vaňa s roštom, povolenie podľa WHG
 W plniace pištole s otočným kĺbovým spojením a elektronickým počítadlom
 W navijak hadice s tlakovou hadicou 10 m dlhou
 W nasávacia jednotka s hadicou, filtrom a zátkovým uzáverom 2"
 W ľahká manipulácia so zdvižným vozíkom (svetlá výška 100 mm)

Typ EPO
 W s pneumatickým čerpadlom,  
6-8 bar, prípojka vzduchu G 1/4"

Typ DPO
 W s elektrickým čerpadlom s ozubeným kolesom, 
vysoký výkon (potrebná elektrická prípojka 230 V)

Tieto stanice sú 
pohodlne pojazdné 
so zdvižným 
vozíkom

Detailný pohľad: olejová stanica 
EPO-4, navíjač hadíc uzavretý, 
Obj. č. 201-608-JA  

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     

2

https://www.denios.sk/products/201601
https://www.denios.sk/products/201602
https://www.denios.sk/products/201605
https://www.denios.sk/products/201606
https://www.denios.sk/products/201603
https://www.denios.sk/products/201604
https://www.denios.sk/products/201607
https://www.denios.sk/products/201608
https://www.denios.sk/products/201608
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Pohonná jednotka Stlačený vzduch Elektrina

Typ GP 1800 FRP 3000 GLP 3000 FR 4 SPR 4

Miesto použitia miešacieho zariadenia Otvorená nádoba Sud s otvorom na zátku Otvorená nádoba Sud s otvorom na zátku Otvorená nádoba
Výkon [W] 270 1000 1000 750 750
Obrátky [Ot / min] 1800 3000 3000 1500 1500
Dĺžka miešacieho hriadeľu [mm] 600 750 1000 750 750
Max viskozita [mPas] 1000 1000 500 500 500
Obj. č. Nie Ex verzia* 128-393-JA – – – –
Obj. č. Ex verzia podľa Atex* – 128-396-JA 128-397-JA 117-713-JA 117-714-JA
Obj. č. verzia bez Ex ochrany* – – – 117-708-JA 117-709-JA

*Stlačený vzduch: Ex II 2 G/D c T3 --  elektrický: Ex II 2 G c T3
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Miešacie zariadenia z nerezu pre sudy

pre otvorené nádrže s objemom až cca 50 litrov

Miešacie zariadenie 
typ FR 4
přípojka stlačeného vzduchu: 
R 1/2”

Miešacie zariadenie typ GP 1800

Miešacie zariadenie 
typ FRP 3000

Obj. č. 117-709-JA

Miešacie zariadenie typ GLP 3000

pre  sudy s 2" čapovacím 
otvorom

pre otvorené nádrže pre otvorené nádrže

Miešacie zariadenie typ SPR 4

 W na miešanie, homogenizáciu a rozpustenie 
napr. pri príprave vody, v galvanizačných 
technológiách, chemickom, nápojovom a 
kozmetickom priemysle

 W z vysokokvalitnej ušľachtilej ocele 1.4571/1.4581
 W voliteľne sa dodáva aj v Ex verzii podľa Atex pre 
zónu 1 (pozri tabuľku)

 W pre kvapaliny so strednou 
viskozitou až 500 mPas

 W elektrická prípojka: 400 V
 W ochrana IP 54

 W pre viskozity až 500 mPas
 W ako FRP 3000, ale so zvieracím 
zariadením na upevnenie k nádobe

 W ovládané tlakovým vzduchom
 W výkonový tlak max. 6 bar
 W materiál 1.4571/PP
 W prípojka: R 1/4”

 W výkon motora: 0,5 až 1,0 KW 
pri 750 až 3000 ot./min

 W tlak max. 7 bar
 W prípojka: R 1/2”
 W vrátane filtrov, redukčného 
ventilu s manometrom na 
zobrazenie sekundárneho tlaku

 W pre kvapaliny so strednou 
viskozitou až 500 mPas

 W elektrická prípojka: 400 V
 W krytie IP 54

so stlačeným vzduchom, 
alebo elektrickým pohonom

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Obj. č. 128-393-JA

Obj. č. 117-713-JA Obj. č. 128-396-JA

Obj. č. 117-708-JA

https://www.denios.sk/products/128393
https://www.denios.sk/products/128396
https://www.denios.sk/products/128397
https://www.denios.sk/products/117713
https://www.denios.sk/products/117714
https://www.denios.sk/products/117708
https://www.denios.sk/products/117709
https://www.denios.sk/products/117709
https://www.denios.sk/products/128393
https://www.denios.sk/products/117713
https://www.denios.sk/products/128396
https://www.denios.sk/products/117708
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Pohonná jednotka Elektrina Stlačený vzduch

Typ CR 6 CR 200 CR 300 CP 3000 CP 400

Miesto použitia miešacieho zariadenia Kontajner
Výkon [W] 750 750 1500 1000 1000
Obrátky [Ot / min] 1000 200 300 3000 400
Dĺžka miešacieho hriadeľu [mm] 1000 1000 1000 1000 1000
Max viskozita [mPas] 500 2000 10000 1000 2000
Obj. č. Ex verzia podľa Atex* 117-715-JA 117-716-JA 129-343-JA 128-394-JA 128-395-JA
Obj. č. verzia bez Ex ochrany* 117-710-JA 117-712-JA 128-392-JA – –

*Stlačený vzduch: Ex II 2 G/D c T3 --  elektrický: Ex II 2 G c T3
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Miešacie zariadenia z nerezu  pre IBC

Kontajnerové miešacie zariadenie typ CR 6

Detailný pohľad: miešacie 
zariadenie s upevňovacou 
traverzou dlhou 1050 mm.

Pneumatické miešacie zariadenie 
typ CP 3000 a CP 400

Miešacie zariadenia s prevodovkou 
typ CR 200 a CR 300

na účelnú manipuláciu a skladovanie tekutých produktov

Na výber sú 2 vyhotovenia s rôznymi výkonmi motora. na homogenizáciu, dispergovanie, 
emulgovanie a tvorbu suspenzií

 W pneumatický motor s 400 až 
3000 ot./min a tlakom  max. 
7 bar

 W výkon motora: 0,5 až 1,0 KW
 W prípojka tlakového vzduchu: 
R 1/2”

 W vrátane filtrov a redukčného 
ventilu s manometrom na 
zobrazenie sekundárneho 
tlaku

 W odolné voči pôsobeniu 
vysokých teplôt

 W elektrická prípojka: 400 V
 W ochrana IP 55

 W pre tekutiny s veľmi vysokou viskozitou
 W elektrická prípojka: 400 V
 W ochrana: IP 54

 W mobilné
 W na miešanie, homogenizáciu a rozpustenie 
napr. pri príprave vody, v galvanizačných 
technológiách, chemickom, nápojovom a 
kozmetickom priemysle

 W hriadeľ miešadla z ušľachtilej ocele 
1.4571/1.4581

 W vhodné pre kontajnery s obsahom 1000 litrov
 W z vysokokvalitnej ušľachtilej ocele 
1.4571/1.4581

 W voliteľne sa dodáva aj v protivýbušnom 
prevedení podľa Atex pre zónu 1  
(pozri tabuľku)

so stlačeným vzduchom, 
alebo elektrickým pohonom

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Obj. č. 117-715-JAObj. č. 117-710-JA

https://www.denios.sk/products/117715
https://www.denios.sk/products/117716
https://www.denios.sk/products/129343
https://www.denios.sk/products/128394
https://www.denios.sk/products/128395
https://www.denios.sk/products/117710
https://www.denios.sk/products/117712
https://www.denios.sk/products/128392
https://www.denios.sk/products/117715
https://www.denios.sk/products/117710


Žiadny problém! Viac informácií nájdete v sekcii Tepelná technika.

www.denios.sk/know-how

Hľadáte väčšie riešenie?

Tepelné plášte a sudové ohrievače

SPRIEVODCA

DENIOS KNOW-HOW

NEPREHLIADNITE

TEPELNÁ TECHNIKA

DENIOS know-how
všetko, čo potrebujete vedieť o tepelných plášťoch 
a sudových ohrievačoch

www.denios.sk/katalogy-a-brozury

www.denios.sk/tepelne-systemy

www.denios.sk/tepelna-technika

V chemickom, farmaceutickom a potravinárskom priemysle sú často používané látky, ktoré musia mať pre správne spracovanie presnú teplotu. 
Práve pre tento účel DENIOS ponúka ohrievacie plášte a sudové ohrievače.

Praktický sprievodca

Produkty

FAQ

Rozhovory

Skontrolujte si

Video

Whitepaper 

a veľa iného !

 W užitočné podnety a rady ohľadne zaob-
chádzania a manipulácie s nebezpeč-
nými látkami

 W súhrnný prehľad o aktuálnych nariade-
niach a zákonoch

 W dľa platnej legislatívy

Pri skladovaní plynov vždy existuje potenciálne nebezpečenstvo. 
Ako ho aspoň minimalizovať? Odpoveď nájdete v našom 
sprievodcovi bezpečným skladovaním plynových fliaš.

DENIOS sprievodca skladovaním 
nebezpečných látok

Viete ako bezpečne skladovať 
plynové fľaše? Látky citlivé na teplotu zohrávajú podstatnú úlohu v procese výroby 

v chemickom, farmaceutickom a potravinárskom priemysle. Nároky 
na modernú tepelnú techniku   sú rôznorodé: či už je to skladovanie 
pri konštantnej teplote, mrazuvzdorné skladovanie alebo tepelné 
spracovanie materiálov vo výrobnom procese. Efektívne riešenia 
ponúkame aj pre jednotlivé nádoby.

www.denios.sk/
skladovanie-plynovych-flias

https://www.denios.sk/katalogy-a-brozury
https://www.denios.sk/tepelne-systemy
https://www.denios.sk/tepelna-technika
https://www.denios.sk/skladovanie-plynovych-flias


Vaše výhody:
Riešenia pre ohrev nebezpečných látok

V chemickom, farmaceutickom a potravinárskom priemysle sú často používané látky, ktoré musia mať pre správne spracovanie presnú teplotu. 
Práve na tento účel DENIOS ponúka ohrievacie plášte a sudové ohrievače.

 W Skladovanie pri konštantnej teplote
 W Mrazuvzdorné skladovanie
 W Tepelné spracovanie látok
 W K dispozícii s analógovým aj digitálnym termostatom

 W Ponúkame tiež riešenia pre bezpečné ohrievanie 
v Ex zónach

 W S automatickou aj manuálnou reguláciou teploty
 W V teplotných triedach T3 a T4

Garantovaná kvalita vďaka 
najmodernejším výrobným procesom

Rozsiahly sortiment:
 W u nás nájdete vhodné riešenia pre najrôznejšie nádoby: od 25 l kanistov až po IBC s objemom 1000 l.
 W okrem toho ponúkame riešenia ohrievu v Ex zónach a tepelné zariadenia odolné voči poveternostným vplyvom

Doprava zdarma:
 W žiadne skryté náklady
 W transparentnosť a bezpečnosť pri nákupe
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Verzia bez protivýbušnej ochrany

Vhodné pre 200 l oceľový a plastový sud 1000 L IBC plynová fľaša
Min obvod nádoby [mm] 1800 4060 680
Max obvod nádoby [mm] 1950 4310 830
Výška [mm] 850 950 1050
Výkon [W] 1100 2000 450
analogická regulácia teploty

Obj. č. 156-179-JA 117-724-JA 236-439-JA

Verzia bez protivýbušnej ochrany

Vhodné pre 25 - 30 litrový oceľový a plastový sud 50 - 60 litrový oceľový a plastový sud 100 - 120 litrový oceľový a plastový sud 200 l oceľový a plastový sud
Min obvod nádoby [mm] 870 1100 1400 1800
Max obvod nádoby [mm] 1000 1250 1650 1900
Výška [mm] 400 460 440 450
Výkon [W] 200 250 400 450
analogická regulácia teploty

Obj. č. 117-721-JA 117-722-JA 280-727-JA 117-723-JA

PRÍSLUŠENSTVO
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Ohrievacie plášte s miernym výkonom
 W tepelný plášť s nízkym výkonom: ideálne 
na citlivé zahrievanie a udržiavanie nízkej 
teploty približne 40 - 45 ° C.

 W čierny nylon obojstranne potiahnutý 
polyuretánom zaisťuje maximálnu odolnosť 
proti opotrebovaniu

 W ihlované rúno z polyesterovou izoláciou 
zaisťuje dokonalú izoláciu

 W manuálne nastaviteľný termostat 0 - 90 C
 W ochrana: IP 44
 W elektrická prípojka 240 V a 5 metrový 
pripojovací kábel pre maximálnu flexibilitu

Ohrievacie plášte so stredným až vysokým výkonom
 W tepelný plášť so stredným výkonom: na rýchly ohrev médií, ktoré 
vyžadujú rýchly ohrev až do približne 50 - 70 ° C.

 W vonkajšia vrstva pozostáva z čiernej nylónovej textílie a vnútorná vrstva 
zo sklolaminátovej vysoko teplotne odolnej vrstvy potiahnutej silikónom 

 W zvýšená izolácia vďaka všitému materiálu zo sklolaminátu
 W manuálne nastaviteľný termostat 0 - 90 C

 W ochrana: IP 44
 W elektrická prípojka 240 V a 5 metrový pripojovací kábel pre maximálnu 
flexibilitu

 W pri použití plastových sudov: skontrolujte maximálnu teplotu
 W pre 200 l nádoby, 1000 l IBC a štandardné plynové fľaše

Ohrievací plášť pre 200 l sudy,  
s analógovým ovládaním

Ohrievací plášť pre 1000 l IBC,  
s analógovým ovládaním

Tepelný plášť pre sudy 25/30 litrové sudy a kanistre Tepelný plášť pre 200 litrové sudy

izolačnýkryt na ochranu hornej plochy IBC pred 
rýchlym vychladením, Obj. č. 129-157-JA

CENA ZA SADU
Obj. č. 207-857-JA
Tiež v ponuke ako sada: vykurovací plášť 
pre IBC 1000 litrov + izolačný digestor

Digitálna tepelná doska DENIOS pro-line

https://www.denios.sk/products/156179
https://www.denios.sk/products/117724
https://www.denios.sk/products/236439
https://www.denios.sk/products/117721
https://www.denios.sk/products/117722
https://www.denios.sk/products/280727
https://www.denios.sk/products/117723
https://www.denios.sk/products/129157
https://www.denios.sk/products/207857
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Verzia digitálny ohrievací plášť

Vhodné pre 200 l oceľový a plastový sud 1000 L IBC
Min obvod nádoby [mm] 1800 4060
Max obvod nádoby [mm] 1950 4310
Výška [mm] 850 950
Výkon [W] 1100 2000
Digitálna regulácia teploty

Obj. č. 267-308-JA 267-309-JA
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Verzia bez protivýbušnej ochrany

Vhodné pre 25 - 30 litrový oceľový a 
plastový sud

50 - 60 litrový oceľový a 
plastový sud

100 - 120 litrový oceľový a 
plastový sud 200 l oceľový a plastový sud 1000 L IBC

Min obvod nádoby [mm] 870 1100 1400 1800 4060
Max obvod nádoby [mm] 1020 1250 1650 1950 4310
Výška [mm] 400 460 440 850 950
Výkon [W] 460 640 1050 2060 3990
analogická regulácia teploty

Obj. č. 280-725-JA 280-726-JA 280-728-JA 280-729-JA 280-731-JA

PRÍSLUŠENSTVO

Tepelný plášť s digitálnym tepelným termostatnom
 W teplený plášť v kvalite  PRÉMIUM pre bezpečné nahrievanie alebo 
udržiavanie konštatnej teploty

 W vrátane digitálneho regulátora teploty s dotykovým displejom - jednoduché 
nastavenie na požadovanú teplotu 0 - 90 °C; na displeji sa zobrazí aktuálna 
teplota (na stene suda / vnútornej strane tepelného plášťa)

 W vysoko kvalitný, nestrapkavý, vodu odpudzujúci materiál
 W silikónom izolovaná tepelná špirála
 W 5-metrový pripájací kábel a zástrčka

Digitálny ohrievací plášť pre 200 l sudy, 
s nastaviteľnými popruhmi

Ohrievacie plášte s maximálnym výkonom
 W ohrievací plášť s maximálnym výkonom: pre aplikácie, ktoré 
vyžadujú maximálny výkon a najvyššiu úroveň izolácie

 W vysoko teplotne odolná tkanina zo sklenených vlákien potiahnutá 
silikónom na oboch stranách tepelného plášťa, pre max. životnosť 
produktu v náročných podmienkach použitia

 W izolované veľmi hustým materiálom zo sklenených vlákien pre 
bezpečné a efektívne použitie aj pri najvyšších teplotách

 W manuálne nastaviteľný termostat 0 - 160 C (0 - 90 C pre IBC) 
 W ochrana: IP 44
 W elektrická prípojka 240 V a 5 metrový pripojovací kábel pre 
maximálnu flexibilitu

 W pri použití plastových sudov skontrolujte maximálnu teplotu
 W pre nádoby od 25 do 1 000 litrov, ako aj pre štandardné plynové 
fľaše

Tepelný plášť s maximálnym výkonom, 
pre 30 l sudy a kanistre

Tepelný plášť s maximálnym výkonom, 
pre 120 l sudy a kanistre

Digitálny tepelný 
plášť pre 1000 l IBC

Obj. č. 267-383-JA

Digitálna podlahová tepelná 
doska, kombinovateľná s 
tepelnými plášťami

https://www.denios.sk/products/267308
https://www.denios.sk/products/267309
https://www.denios.sk/products/280725
https://www.denios.sk/products/280726
https://www.denios.sk/products/280728
https://www.denios.sk/products/280729
https://www.denios.sk/products/280731
https://www.denios.sk/products/267383
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Verzia Ex chránená verzia

Vhodné pre 25 - 30 litrový oceľový a 
plastový sud

50 - 60 litrový oceľový a 
plastový sud

100 - 120 litrový oceľový 
a plastový sud

200 l oceľový a plastový 
sud 1000 L IBC plynová fľaša

Min obvod nádoby [mm] 870 1100 1400 1800 4060 680
Max obvod nádoby [mm] 1020 1250 1650 1950 4310 830
Výška [mm] 400 460 440 850 950 1050
Výkon [W] 90 130 150 540 960 100
automatická regulácia teploty

Obj. č. 236-434-JA 236-436-JA 280-711-JA 280-713-JA 280-715-JA 236-437-JA
analogická regulácia teploty

Obj. č. 280-709-JA 280-710-JA 280-712-JA 280-714-JA 280-716-JA 236-438-JA

Ex- ohrievací plášť pre teplotná triedu: T4
 W ideálne na citlivé ohrievanie, k redukcii viskozity a ochrane pred chladom
 W pre nádoby od 25 do 1 000 litrov, ako aj pre štandardné plynové fľaše
 W bezpečné a citlivé ohrievanie, najmä v priestoroch chránených proti výbuchu, 
teplotnej triedy T4

 W na použitie v Ex zónach 1, 2, 21 a 22
 W vonkajšia strana je vyrobená zo sklenených vlákien potiahnutých silikónom, 
izolácia je z kvalitnej tkaniny zo sklenených vlákien

 W so samoregulačným termostatom
 W druh ochrany: IP 54
 W elektrické pripojenie 240 V (bez zástrčky) a 5 metrový pripojovací kábel pre 
maximálnu flexibilitu

Ex tepelné plášte v iných rozmeroch - dľa Vašich požiadaviek - sú v ponuke na vyžiadanie, kontaktujte nás.

Ex tepelné plášte pre 200 litrové sudyOhrievací plášť pre 200 litrové sudy  Ex ohrievacie plášte pre plynové fľašeOhrievací plášť pre 50/60 litrové sudy  

https://www.denios.sk/products/236434
https://www.denios.sk/products/236436
https://www.denios.sk/products/280711
https://www.denios.sk/products/280713
https://www.denios.sk/products/280715
https://www.denios.sk/products/236437
https://www.denios.sk/products/280709
https://www.denios.sk/products/280710
https://www.denios.sk/products/280712
https://www.denios.sk/products/280714
https://www.denios.sk/products/280716
https://www.denios.sk/products/236438
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Ex chránená verzia

Vhodné napr. pre
25 - 30 litrový 

oceľový a plastový 
sud

50 - 60 litrový 
oceľový a plastový 

sud

100 - 120 litrový 
oceľový a plastový 

sud
200 l oceľový a plastový sud 1000 L IBC plynová fľaša

Min obvod nádoby [mm] 870 1100 1400 1800 4060 685
Max obvod nádoby [mm] 1020 1250 1650 1950 4310 830
Výška [mm] 400 460 440 850 950 1050
Výkon [W] 160 275 295 620 685 1400 1620 285
analogická regulácia teploty

Obj. č. 280-717-JA 280-718-JA 280-719-JA – 280-720-JA – 280-721-JA 280-722-JA
automatická regulácia teploty

Obj. č. – – – 178-874-JA – 176-398-JA – –
digitálna NFC kontrolka

Obj. č. – – – – 280-723-JA – 280-724-JA –

Ex- ohrievací plášť pre teplotná triedu: T3
 W bezpečné a rýchle zahrievanie, najmä v Ex chránených 
priestoroch  teplotnej triedy T3

 W ideálne pre rýchlejšie zahriatie na vyššiu teplotu
 W manuálny termostat je k dispozícii pre nádoby od 25 do 1 
000 litrov, ako aj pre štandardné plynové fľaše

 W na použitie v Ex zónach 1, 2, 21 a 22
 W vonkajšia strana je vyrobená zo sklenených vlákien 
potiahnutých silikónom, izolácia je z kvalitnej tkaniny zo 
sklenených vlákien

 W so samoregulačným termostatom
 W druh ochrany: IP 54
 W elektrické pripojenie 240 V (bez zástrčky) a 5 metrový 
pripojovací kábel pre maximálnu flexibilitu

Ex tepelný plášť pre 25/30-litrové sudy, 
s manuálnym regulátorom teploty 

Ex tepelný plášť pre 1000-litrové IBC, s manuálnym 
regulátorom teploty a izolačním krytom

Ex tepelný plášť pre 200-litrové sudy, 
s manuálnym regulátorom teploty 

60 a 200-litrové sudy

Pozri stranu

385

https://www.denios.sk/products/280717
https://www.denios.sk/products/280718
https://www.denios.sk/products/280719
https://www.denios.sk/products/280720
https://www.denios.sk/products/280721
https://www.denios.sk/products/280722
https://www.denios.sk/products/178874
https://www.denios.sk/products/176398
https://www.denios.sk/products/280723
https://www.denios.sk/products/280724
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Indukčný sudový ohrievač, na použitie v EX-zónach

Indukčná podlahová ohrievacia platňa pre oceľové sudy do 200 litrov

Obj. č. 178-875-JA

 W pre oceľové sudy do 200 litrov, na rýchle ohrievanie viskóznych kvapalín
 W optimálne riešenie aj na skvapalnenie pevných látok

 W používa sa osobitne alebo v kombinácii s indukčným ohrievacím 
prístrojom a GFK poklopom za účelom optimalizácie procesu ohrievania

 W certifikované automatické obmedzenie teploty
 W kombinácia s indukčným ohrievačom a poklopom GFK tvorí kompletný 
sud-"minipec" pre výbušné zóny

Indukčná podlahová ohrievacia platňa

GFK kryt
Kryt zo sklených vláken a 
plastu – doplnková ochrana 
proti tepelnej strate, 
schválené pre Ex

Indukčný ohrievací prístroj Indukčná podlahová ohrievacia platňa

Prevedenie Plášťové vyhrievanie Podlahové vykurovanie

Výkon [W] 2750 500
Napätie (V) 240 240
Vnútorný priemer [mm] 613 560
Hmotnosť [kg] 50 55
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 790 x 790 x 740 750 x 890 x 60
Obj. č. 117-719-JA 178-875-JA

Obj. č. 280-738-JAObj. č. 280-737-JA

Indukčné tepelné zariadenie, je možné kombinovať s indukčnou tepelnou podlahovou doskou

Obj. č. 117-719-JA
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 W výkonné a šetriace energiu - významná časová úspora počas výroby
 W Atex certifikácia pro zónu 1 a 2: Ex II 2GD Exe II 170 C (T3) Ex tD II A21 T3 (170 C)

 W krytie IP 66
 W chránené pred prehriatím

Digitálna NFC kontrolka 
pre najvyššiu bezpečnosť

Konfigurovateľné NFC karty 
pre digitálne NFC ovládanie.

digitálna NFC kontrolka pre indukčný ohrievač a indukčnú podlahovú tepelnú dosku

 W kombinovatelné s indukčným ohrievačom alebo indukčnou podlahovou tepelnou doskou
 W digitálny displej pre informatívne zobrazenie parametrov
 W funkcia uzamknutia pomocou hesla pre vyššiu bezpečnosť
 W "Swipe and go" vďaka funkcii NFC s predprogramovanými kartami
 W nastaviteľný časovač pre oneskorený štart a dobu zapnutia
 W balenie obsahuje 2 predprogramované karty (karta 1 = 60 ', karta 2 ='off ') - ďalšie karty, 
ktoré je možné programovať jednotlivo, v ponuke ako príslušenstvo

 W 240V kontrolka NFC, 25A sa dodáva s 5 metrovým napájacím káblom

Kombinácia indukčného ohrievača a prídavnej podlahovej tepelnej dosky skracuje 
čas zahrievania, napr. u ľahkých olejov, o viac ako 20%

Obj. č. 178-877-JA

 W okamžitá výroba tepla v stenách suda, nie sú žiadne časové straty
 W zvýšenie teploty v závislosti od kvapaliny, cca. 10 až 15 °C / hod.
 W certifikované automatické obmedzenie teploty: max. 123 °C  
(na stene suda, pri teplote okolia 20 °C)

Indukčný ohrievací prístroj 

https://www.denios.sk/products/178875
https://www.denios.sk/products/117719
https://www.denios.sk/products/178875
https://www.denios.sk/products/280738
https://www.denios.sk/products/280737
https://www.denios.sk/products/117719
https://www.denios.sk/products/178877
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Typ HBD

Prevedenie Podlahové vykurovanie
Min regulačný rozsah [°C] –
Max regulačný rozsah [°C] 150
Výkon [W] 900
Rozmery Ø x V (mm) 600 x 105
Výška vyhrievacej dosky [mm] 70
Obj. č. 171-803-JA

 W podlahové vyhrievacie platne pre všetky 
oceľové sudy do 200 litrov, ideálne 
riešenie pre ohrev a zohriatie látok

 W plynulá regulácia teploty 0 - 150 °C 
pomocou ovládacieho dielu na sudovom 
ohrievači

 W elektrická prípojka: 230 V / 50 Hz
 W pripravené na zapojenie, vrátane 
2-metrového sieťového kábla a zásuvky 
Schuko

Typ HBD, podlahová 
ohrievacia platňa pre 
200 l sudy

Typ HG-F, flexibilný ohrievací pás zo silikónu

 W vyhrievací drôt zavulkanizovaný do 
silikonového pásu

 W termostat do 120 °C
 W jednoduché pružinové upevnenie
 W ochrana: IP 40
 W vysoká mechanická pevnosť
 W výška: 125 mm
 W pre sud-Ø: 550 - 600 mm
 W elektrická prípojka: 230 V
 W pripojovací kábel 2 m
 W výkon: 1000 W

Príklad: bežné používanie s viacerými pásmi.

Izolačný kryt s výklopným 
vekom a rýchlouzáverom Klett

Obj. č. 227-162-JA

Sudová zdvižka Servo Eco pre ľahkú prepravu 
a premiestňovanie sudov, napr. na paletu 
alebo podlahové sudové ohrievače, 

Vykurovacie plášte odolné voči 
poveternostným vplyvom

Poveternostne odolný PVC kryt pre 
ohrievacie plášte na 1000 l IBC,  
do 2000W

Poveternostne odolný PVC 
kryt pre ohrievacie plášte na 
200 l sudy, do 2 000W

Povetrnostne odolný tepelný 
plášť pre 25-30-litrové sudy
Obj. č. 280-732-JA

 W ohrievací plášť pre vonkajšie použitie: ideálne pre sudy, ktoré 
sú vystavené poveternostným vplyvom alebo sú umiestnené 
vo vlhkom prostredí prevádzky

 W vyrobené z vodoodpudivého materiálu
 W ochrana IP 56
 W so samoregulačným termostatom na ohrev až cca 35 - 40 ° C.
 W pre nádoby od 25 do 120 litrov
 W pri použití 200-litrových a 1 000-litrových IBC ohrievacích 
plášťov odolných proti poveternostným vplyvom používajte 
nepremokavé PVC kryty
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Verzia Vyhrievacie plášte  s IP 56

Vhodné pre 25 - 30 litrový oceľový a 
plastový sud

50 - 60 litrový oceľový a 
plastový sud

100 - 120 litrový oceľový a 
plastový sud

Min obvod nádoby [mm] 870 1100 1400
Max obvod nádoby [mm] 1020 1250 1650
Výška [mm] 400 460 440
Výkon [W] 200 300 400
automatická regulácia teploty

Obj. č. 280-732-JA 280-733-JA 280-734-JA

Obj. č. 210-392-JA Obj. č. 280-735-JA Obj. č. 280-736-JA

Obj. č. 117-717-JA

https://www.denios.sk/products/171803
https://www.denios.sk/products/227162
https://www.denios.sk/products/280732
https://www.denios.sk/products/280732
https://www.denios.sk/products/280733
https://www.denios.sk/products/280734
https://www.denios.sk/products/210392
https://www.denios.sk/products/280735
https://www.denios.sk/products/280736
https://www.denios.sk/products/117717
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bez ATEX schválenia

Prevedenie Pozinkovaný uzemňovací kábel Izolovaný uzemňovací kábel

Dĺžka kábla [m] 2 2
2 uzemňovacie kliešte

Obj. č. 117-204-JA 137-372-JA
1 uzemňovacie kliešte / 1 očko

Obj. č. 117-206-JA 137-385-JA
1 C-svorka / 1 očko

Obj. č. 137-378-JA 137-380-JA
1 krokodília svorka / 1 C-svorka

Obj. č. 137-381-JA 137-382-JA
1 krokodília svorka / 1 očko

Obj. č. 137-374-JA 137-376-JA
2 krokodílie svorky

Obj. č. 137-361-JA 137-363-JA
2 C-svorky

Obj. č. 137-366-JA 137-368-JA

Ex-trieda ochrany podľa 
ATEX

Ex II 1 GD T6

Prevedenie Pozinkovaný uzemňovací kábel Izolovaný uzemňovací kábel

Dĺžka kábla [m] 2 2
2 uzemňovacie kliešte

Obj. č. 165-880-JA 165-882-JA
1 uzemňovacie kliešte / 1 očko

Obj. č. 165-892-JA 165-894-JA

Ma
ni

pu
lá

ci
a 

s 
ne

be
zp

eč
ný

m
i l

át
ka

m
i

Uzemňovacie káble

Navíjač kábla s uzemňovacím káblom
 W automatický navíjač s uzemňovacou svorkou
 W 15-metrový kábel,priemer kábla 6 mm
 W v nárazuvzdornom plastovom obale s otočným 
montážnym držadlom

Uzemňovací kábel

 W dĺžka kábla 2 m
 W káble sú voliteľne dodávané ako pozinkované alebo z dvojitou izoláciou
 W okrem toho máte možnosť voľby medzi krokodílimi svorkami alebo skrutkovými C svorkami, 
resp. uzemňovacími upínacími svorkami alebo káblovými očkami

Uzemňovací kábel dĺžka 2 m,  
s uzemňovacími kliešťami a  
káblovým očkom (bez Atex)

 W na odvádzanie statickej elektriny
 W obsahuje 3 farebne označené spojovacie medené káble s 
upínacími svorkami v praktickom plastovom kufri

 W vybavené 1,4-metrovým káblom a dvomi izolovanými 
3-metrovými káblami

Antistatická súprava

na zamedzenie nebezpečenstva výbuchu v dôsledku iskrenia alebo elektrostatického výboja

1) Krokodília svorka 2) Šróbovacia C-svorka

Obj. č. 116-058-JAObj. č. 157-790-JA

1

2

https://www.denios.sk/products/117206
https://www.denios.sk/products/117204
https://www.denios.sk/products/137372
https://www.denios.sk/products/117206
https://www.denios.sk/products/137385
https://www.denios.sk/products/137378
https://www.denios.sk/products/137380
https://www.denios.sk/products/137381
https://www.denios.sk/products/137382
https://www.denios.sk/products/137374
https://www.denios.sk/products/137376
https://www.denios.sk/products/137361
https://www.denios.sk/products/137363
https://www.denios.sk/products/137366
https://www.denios.sk/products/137368
https://www.denios.sk/products/165880
https://www.denios.sk/products/165882
https://www.denios.sk/products/165892
https://www.denios.sk/products/165894
https://www.denios.sk/products/116058
https://www.denios.sk/products/157790
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Dĺžka kábla [m] 3 5 3 5

Prevedenie podľa ATEX s 1 uzemňovacími kliešťami a 1 očkom s 2 uzemňovacími kliešťami

Obj. č. Kliešte z ušľachtilej ocele typ MD 201-352-JA 201-353-JA 165-871-JA 165-872-JA
Obj. č. Kliešte z ušľachtilej ocele typ HD 201-354-JA 201-355-JA 201-356-JA 201-357-JA

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Dĺžka kábla [m] 3 5 3 5

Prevedenie bez ATEX s 1 uzemňovacími kliešťami a 1 očkom s 2 uzemňovacími kliešťami

Obj. č. 117-406-JY 117-405-JY 117-404-JY 117-407-JY
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PRÍSLUŠENSTVO

Uzemňovacie káble a systémy

Uzemňovacie kliešte s povolením Atex:

Príklad použitia 
s 2 špirálovými 
uzemňovacími 
káblami

Spoľahlivo bráni nebezpečenstvu explózie spôsobeného 
iskrou alebo statickým nábojom.

 W nízky elektrický odpor s vysokou mechanickou pevnosťou
 W chemicky odolné a oderuvzdorné opláštenie kanálu
 W verzia ATEX s upínacími svorkami z ušľachtilej ocele
 W špirálový kábel s dĺžkou 3 alebo 5 m

Uzemňovací kábel

Držiak na stenu z ušľachtilej ocele 
až pre 2 uzemňovacie káble  
(2 kliešte a 2 očká)

 W praktické a predpisové uschovanie káblov
 W možnosť pripojenia na uzemňovaciu lištu 
zákazníka

 W môže byť použitý aj ako uzemňovací bod 
v blízkosti priestoru, kde sa realizuje 
plnenie

Uzemňovacie kliešte z ušľachtilej ocele s dlhou životnosťou a odolnosťou 
aj za tých najnáročnejších prevádzkových podmienok - pre bezpečné a 
trvanlivé spojenie.

Kliešte preniknú s ich špicatými zubami cez nátery a nečistoty sudov. Silné 
pružiny poskytujú potrebný tlak.

Testované oceľové kliešte v 2 voliteľných veľkostiach

 W Typ MD (Medium Duty, uhol otvorenia asi 15 mm) - pre sudy, nádoby 
až do 200 litrov

 W Typ HD (Heavy Duty, uhol otvorenia 40 mm) - pre väčšie časti inštalácií, 
sudy a nádoby od 200 litrov, IBC, miešacie nádoby, mobilné cisterny, 
cisternové vozidlá atď.

Špirálový uzemňovací kábel podľa Atex s 1 
uzemňovacími svorkami typu MD a 1 pútkom

Špirálový uzemňovací kábel s 2 
uzemňovacími svorkami typu HD

FM testované produkty

 W aj s povolením Atex: Ex II 1 GD T6

Obj. č. 201-358-JA

Uzemňovacia sada pre oceľové vane
Testované oceľové kliešte v 2 voliteľných veľkostiach

 W Typ MD (Medium Duty, uhol otvorenia asi 15 mm) -  
pre sudy, nádoby až do 200 litrov

 W Typ HD (Heavy Duty, uhol 
otvorenia 40 mm) - pre väčšie 
časti inštalácií, sudy a nádoby od 
200 litrov, IBC, miešacie nádoby, 
mobilné cisterny, cisternové 
vozidlá atď.

Obj. č. 285-830-JA

https://www.denios.sk/products/201352
https://www.denios.sk/products/201353
https://www.denios.sk/products/165871
https://www.denios.sk/products/165872
https://www.denios.sk/products/201354
https://www.denios.sk/products/201355
https://www.denios.sk/products/201356
https://www.denios.sk/products/201357
https://www.denios.sk/products/117406
https://www.denios.sk/products/117405
https://www.denios.sk/products/117404
https://www.denios.sk/products/117407
https://www.denios.sk/products/201358
https://www.denios.sk/products/285830


Špirálový kábel 2-žilový, dĺžka [m] Obj. č.

5 207-322-JA
10 207-323-JA
15 207-324-JA

Uzemňovacie kliešte, dvojpólové Obj. č.

Kliešte z ušľachtilej ocele MD, D 120 mm 206-260-JA
Kliešte z ušľachtilej ocele HD, D 235 mm 206-261-JA
Kliešte z ušľachtilej ocele BR, s LED kontrolkou 207-321-JA

Typ C 52 EZ EZ

Prevedenie 1 kliešte s LED / 2 očká na kruh 1 kliešte s LED / 1 MD 1 kliešte s LED / 1 HD

Dĺžka kábla [m] 5 3 3
Obj. č. 123-554-JA 201-368-JA 195-370-JA
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Uzemňovacie káble a systémy

 W trvalá kontrola elektrického obvodu: LED kontrolka na uzemňovacej upínacej svorke indikuje bezpečné pripojenie

Príslušenstvo pre rozšírenie systému

Uzemňovací kábel s kontrolou a optickým signálom

Naše príslušenstvo ponúka špirálový kábel v 3 dĺžkach a kliešte 
z ušľachtilej ocele certifikované podľa Atex typu MD, HD a BR  
(s LED), pre individuálnu konfiguráciu

 W všetky káble a upínacie svorky sú vybavené spojkou Quick-Connect, t.j. 
rýchlospojkou pre jednoduchú výmenu

 W vhodné pre všetky uzemňovacie systémy s kontrolou

 W povolené podľa ATEX a IECEX
 W všetky upínacie svorky z ušľachtilej ocele
 W rýchlospojka pre jednoduchú výmenu upínacej svorky (napr. pri výmene batérie v bezpečnom priestore)
 W ochrana IP 65
 W bezpečný elektrický obvod, vrátane batérie 9 V

 W typ C 52: 1 svorka s LED, 2 prstencové oká
 W typ EZ - špeciálne pre mobilné použitie:  
1 kliešte s LED, 1 kliešte voliteľne typ MD  
(L 120 mm) alebo typ HD (L 235 mm)

PLUS pre bezpečnosť
Pri spracovaní horľavých alebo výbušných látok poskytujú uzemňovacie systémy s monitorovaním vizuálny dôkaz, 
že statická elektrina je bezpečne vybitá:

 W zelená LED kontrolka bliká - uzemňovacie kliešte majú účinné, správne spojenie. Uzemňovací kábel sleduje 
neustále obvod medzi nádobami resp. nádobou a verifikovaným uzemňovacím bodom (napr. nástenná 
uzemňovacia lišta)

 W zelená LED kontrolka už nebliká - v obvode sa nachádza odpor 10 Ohm. Operátor je tak upozorenený na 
potenciálne riziko elektrostatického náboja!

ATEX schválenie v súlade s medzinárodnými smernicami!

Zobrazí sa bezpečný kontakt medzi kliešťami 
(tu v príklade typ BR s LED displejom) a 
kovovými nádobami (napr. sud)

Príklad použitia: Spojenie 2 sudov s typom EZ 
a požadovaným spojením k prevádzkovému 
uzemňovaciemu bodu s typom C 52.

Typ EZ s 2 kliešťami. Mobilný a bezpečný - spája 2 
nádoby alebo 1 nádobu, tankovacie zariadenia atď. s 
uzemňovacím bodom a ukazuje prostredníctvom LED, 
kedy sú obidve kliešte bezpečné na kontakt.

Typ C 52: 2-pólová verzia - kontrola a zobrazenie, 
že existuje bezpečný kontakt na nádobe a na 
uzemňovacom bode.

Detailný pohľad: Quick-Connect - jednoduché a rýchle spojenie klieští a kábla.

Uzemňovacie kliešte typu BR, s LED indikátorom.Špirálový kábel, 2-žilový

www.denios.sk/shop Aktuálne ceny na www.denios.sk     

https://www.denios.sk/products/207322
https://www.denios.sk/products/207323
https://www.denios.sk/products/207324
https://www.denios.sk/products/206260
https://www.denios.sk/products/206261
https://www.denios.sk/products/207321
https://www.denios.sk/products/123554
https://www.denios.sk/products/201368
https://www.denios.sk/products/195370
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Typ EM EM-H EM-HX Mini

Dĺžka kábla [m] 5 3 5 3
Vybavenie uzemňovacie 
systémy 1 magnet / 1 očko 2 uzemňovacie kliešte 1 uzemňovacie kliešte / 1 očko

Vhodné pre nenatřené nádoby natreté nádoby 5 - 50 litrov potiahnuté sudy 50 - 200 l prípojka čerpadlo / nádoba prípojka čerpadlo / uzmeňovacia lišta
Obj. č. 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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Uzemňovacie káble a systémy

Statická uzemňovacia  sada

 W upínacia svorka z nehrdzavejúcej ocele s dlhou životnosťou a odolnosťou  v 
najdrsnejších prevádzkových podmienkach - pre bezpečné a pevné spojenie

 W so samonavíjacím káblovým bubnom
 W blokovací mechanizmus bráni zamotávaniu kábla
 W antistatický oceľový kábel Hytrel
 W dľa Atex - vybíjacia rola: EXII 2GD T6 - upínacia svorka: EXII 1GD T6
 W kliešte z ušľachtilej ocele, voliteľne: Typ MD (L 120 mm) alebo typ HD (L 235 mm)

Uzemňovacie kliešte umiestnené zvrchu na oceľových sudoch môžu byť vystavené poškodeniu napr. nárazom. 
Uzemňovací magnet ponúka v tomto prípade ochranu - bude umiestnený zboku na sud, kde pevne priľne. 

 W poškriabaniu nádob nehrozíšetrné uzemnenie nenatretých, príp.  
nenalakovaných nádob

 W vďaka malej veľkosti magnetov stabilný aj na menších nádobách

 W uzemnenie natretých a lakovaných nádob bez použitia svoriek alebo 
klieštídve silné nerezové špičky preniknú aj skrz znečistenia alebo 
lakovanú vrstvu nádoby

 W výška len cca 40 mm - bezproblémové prechádzanie
 W EM-HX: pre sudy s objemom až 200 litrov
 W EM-H: pre malé nádoby a sudy s objemom až 50 litrov

typ EM-H(X) - k uzemneniu kovových nádob typ EM - uzemnenie nenatrených nádob

Uzemňovacíi magnet EM-HX: pre 
kovové sudy s objemom až 200 litrov, 
Obj. č. 217-934-JA

Uzmeňovací magnet EM-H pre malé nádoby,  
Obj. č. 217-933-JA

Uzmeňovací magnet EM-H pre malé nádoby

mini kliešte s osou  napr. pre 
stacionárnu uzmeňovaciu prípojku 

 W dľa Atex schválené do zóny 1,2 a 21,22
 W silne pôsobiace Mini nerezové kliešte (d 60 mm, otvor 15 mm) - ideálne k pripojeniu 
na sudové čerpadlá, jednoduchá manipulácia jednoduchá manipulácia

 W s 3 m špirálovým káblom
 W dľa voľby s osou na stacionárne uzemnenie alebo ako mobilná vezia s ďalšími 
nerezovými kliešťami (d 140 m), napr. pre bezpečné spojenie sudov

Uzemňovacie kliešte Mini pre sudové čerpadlá

bezpečné uzemnenie pomocou magnetickej sily

 W dľa Atex schválené do zóny 1,2 a 21,22
 W viac magnetov garantuje stabilitu uchytenia na nádobe 

 W s 3 alebo 5 m káblom a očkom na uzemnenie 
 W teplotne odolné  a  odolné voči oderu

 W kábel sa dodáva v 3 dĺžkach

Dĺžka kábla [m] 6,2 9,2 15,2

Obj. č. Kliešte z ušľachtilej ocele typ MD 207-309-JA 201-343-JA 201-346-JA
Obj. č. Kliešte z ušľachtilej ocele typ HD 207-310-JA 201-344-JA 201-347-JA

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     

https://www.denios.sk/products/217932
https://www.denios.sk/products/267620
https://www.denios.sk/products/217933
https://www.denios.sk/products/217934
https://www.denios.sk/products/267621
https://www.denios.sk/products/244028
https://www.denios.sk/products/221520
https://www.denios.sk/products/217934
https://www.denios.sk/products/217933
https://www.denios.sk/products/207309
https://www.denios.sk/products/201343
https://www.denios.sk/products/201346
https://www.denios.sk/products/207310
https://www.denios.sk/products/201344
https://www.denios.sk/products/201347


Navíjače káblov a hadíc
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Dĺžka kábla [m] 10 15

Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 145 x 269 x 1294 163 x 309 x 309
Spôsob ochrany IP IP 24 IP 24
Obj. č. 148-325-JA 148-329-JA

 
Navíjač kábla pre 230 V

 W uľahčuje použitie káblov a hadíc, všade tam, kde sú potrebné opakovane v rôznych dĺžkach
 W plne izolovaný automatický navijak kábla z plastu
 W vybavené ochranou proti prehriatiu, pružinovou automatikou a zberným prstencom
 W vypínateľná aretácia
 W povolené do: 800 W navinuté / 2000 W rozvinuté

 

 

Dĺžka hadice [m] 8 15 15 20

Vybavenie s hadicou
Šírka DN 8 10 12 10
Max prevádzkový tlak [bar] 12 15 15 10
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 145 x 269 x 269 205 x 460 x 380 210 x 500 x 420 425 x 530 x 210
Obj. č. 148-330-JA 148-378-JA 148-380-JA 250-519-JA

 
Navíjač hadíc na vzduch a olej

 W automatický navíjač pre hadice z plastu
 W vr. špeciálnej PVC hadice alebo flex hadice (-30° do + 40°C)
 W s hadicovou prípojkou (1m)
 W s viacnásobným rastrom na otáčku
 W vrátane otočnej úchytky pre upevnenie na stenu
 W ideálne riešenie pre zamedzenie  úrazom pri zakopnutí o kábel
 W uľahčuje použitie káblov a hadíc, všade tam, kde sú potrebné opakovane v 
rôznych dĺžkach

 

 

Dĺžka hadice [m] 12 20

Vybavenie s hadicou
Šírka DN 10 10
Max prevádzkový tlak [bar] 15 15
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 325 x 355 x 155 375 x 380 x 155
Obj. č. 148-387-JA 148-391-JA

 
Navíjač  hadíc na vzduch

 W automatický navíjač  hadice z hliníkovej liatiny
 W s pozinkovaným otočným ramenom
 W nastavenie blokovania vysunutej hadice
 W vrátane špeciálnej PVC hadice
 W  s automatickou  aretáciou
 W ideálne riešenie pre zamedzenie  úrazom pri zakopnutí o kábel
 W uľahčuje použitie káblov a hadíc, všade tam, kde sú potrebné opakovane 
v rôznych dĺžkach
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https://www.denios.sk/products/148325
https://www.denios.sk/products/148329
https://www.denios.sk/products/148330
https://www.denios.sk/products/148378
https://www.denios.sk/products/148380
https://www.denios.sk/products/250519
https://www.denios.sk/products/148387
https://www.denios.sk/products/148391
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Dĺžka hadice [m] 10 15 20

Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 460 x 460 x 180 494 x 470 x 180 494 x 470 x 180
Šírka DN 12 12 12
Max prevádzkový tlak [bar] 50 50 50
Obj. č. 148-393-JA 148-394-JA 148-395-JA

 

Naviják  hadíc pre vzduch, vodu a olej
 W automatický navíjač  hadice z lakovaného oceľového plechu
 W s pohyblivým ramenom a úchytky hadice z  PVC
 W vrátane gumenej hadice a zarážky
 W nastaviteľné rameno
 W uľahčuje použitie káblov a hadíc, všade tam, kde sú potrebné opakovane v 
rôznych dĺžkach

 W ideálne riešenie pre zamedzenie  úrazom pri zakopnutí o kábel

  

Prevedenie bez hadice s hadicou

Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 200 x 476 x 485
Dĺžka hadice [mm] – 15000
pre závit Ø [mm] 12.5
Max prevádzkový tlak [bar] 20
Obj. č. 209-988-JA 209-992-JA

Nízkotlakový navíjač hadíc z ušľachtilej ocele v osvedčenej vysokej kvalite. Jeho hlavné 
komponenty sa skladajú z nehrdzavejúcej ocele a vodivého plastu. Spĺňajú požiadavky pre 
chemicky agresívne a explóziou ohrozené oblasti.

Ex navíjač hadíc nastaviteľný

 W otvorené prevedenie pre bezproblémové čistenie a údržbu
 W nastaviteľný odtok pre optimálny výťahový uhol
 W dodáva sa v 2 veľkostiach, s odskúšanou bezpečnostnou hadicou alebo bez nej
 W pre chemicky agresívne a výbušné priestory
 W výstup hadice cez 4 valčeka, nastaviteľné o 120°

Materiál 100 % recyklovateľný Navíjač hadice z ušľachtilej ocele typu EX-05, pre vodu a vzduch.

Prevedenie s hadicou s hadicou

Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 435 x 732 x 555 435 x 732 x 555
Dĺžka hadice [mm] 15000 25000
pre závit Ø [mm] 19 12.5
Max prevádzkový tlak [bar] 20
Obj. č. 209-994-JA 209-996-JA

Nízkotlakový navíjač hadíc z ušľachtilej ocele v osvedčenej vysokej kvalite. Jeho hlavné 
komponenty sa skladajú z nehrdzavejúcej ocele a vodivého plastu. Spĺňajú požiadavky pre 
chemicky agresívne a explóziou ohrozené oblasti.

Ex navíjač hadice s pevnou výpusťou

 W otvorené prevedenie pre bezproblémové čistenie a údržbu
 W nízkotlakový nízky tlak z nehrdzavejúcej ocele a vodivého plastu
 W pre chemicky agresívne a výbušné priestory
 W otočná priechodka a bubon z ušľachtilej ocele - uložené na ložiská
 W pružinový pohon zapuzdrený

Materiál 100 % recyklovateľný Navíjač hadice z ušľachtilej ocele typu EX-H, pre vodu a vzduch.

https://www.denios.sk/products/148393
https://www.denios.sk/products/148394
https://www.denios.sk/products/148395
https://www.denios.sk/products/209988
https://www.denios.sk/products/209992
https://www.denios.sk/products/209994
https://www.denios.sk/products/209996
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Typ Sudový kohút z PP Sudový kohút z hliníka

Prevedenie – – s bezpečnostným uzáverom
Vybavenie Nastaviteľný kohút Nastaviteľný kohút Samozatvárací a nastaviteľný kohút
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 100 x 200 x 160 170 x 190 x 160 170 x 190 x 160
Obj. č. 117-117-JA 117-240-JA 117-241-JA

Sudové kohúty na vyprázdňovanie 
a napĺňanie nádob s 2" závitmi

 W bezzbytkové vyprázdnenie sudov naležato 
 W optimálna ochrana proti únikom, pretože po každom stáčaní sa veko suda znova zaskrutkuje
 W zamedzí sa nekontrolovateľnému vytekaniu kvapalín
 W voliteľne z polypropylénu (PP) alebo ušľachtilej ocele / hliníka

 

 

Materiál Zinkový odliatok Sivá liatina Hliník

Miesto použitia kohútiky alkalické tekutiny
Výrobky z minerálnych olejov viskózne tekutiny Minerálne oleje

Závity 3/4" 3/4" 2" 2"
Materiál izolácia Plast PTFE PTFE Nitrilová guma
Prevedenie Protiplamenná zábrana – – Samozatvárací kohútik
Obj. č. 117-196-JA 117-292-JA 117-293-JA 145-222-JA

Dávkovacie kohúty z ocele, hliníka a sivej liatiny
 W bezpečné stáčanie zo všetkých nádrží s 3/4- alebo 2-colovým závitom Trisure

 

 

Materiál Mosadz

Miesto použitia kohútiky ľahko viskózne tekutiny viskózne tekutiny Agresívne tekutiny Minerálne oleje
Závity 3/4" 2" 3/4" 3/4"
Materiál izolácia PTFE PTFE PTFE NBR

Prevedenie Samozatvárací a 
nastaviteľný kohút Samozatvárací kohútik Samozatvárací kohútik –

Ďalšie vybavenie Protiplamenná zábrana – Protiplamenná zábrana –
Obj. č. 117-132-JA 117-134-JA 117-195-JA 117-291-JA

Dávkovacie kohúty z mosadze
 W bezpečné stáčanie zo všetkých nádob s 3/4 " alebo 2" závitom Trisure
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Viac produktov z kategórie 
Vypouštěcí kohouty nájdete tu:

www.denios.sk/kat/12965

https://www.denios.sk/products/117117
https://www.denios.sk/products/117240
https://www.denios.sk/products/117241
https://www.denios.sk/products/117196
https://www.denios.sk/products/117292
https://www.denios.sk/products/117293
https://www.denios.sk/products/145222
https://www.denios.sk/products/117132
https://www.denios.sk/products/117134
https://www.denios.sk/products/117195
https://www.denios.sk/products/117291
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Typ FH 1 FH 2

Závity 3/4" 2“ jemný
Materiál LDPE
Obj. č. 117-104-JA 117-105-JA

Sudové kohúty z polyetylénu (PE) 3/4" a 2"
 W vhodné pre leptavé a agresívne chemikálie (nie pre acetón)
 W rýchle vyprázdnenie 200-litrového suda prostredníctvom 2“ kohútika v priebehu len cca. 3 min.
 W závit: Trisure 3/4" alebo 2"
 W rýchly odtok vďaka osobitnému vstupu vzduchu
 W uzatváracia páčka z PE, prevlečná matica z PP, penové tesnenie z EPE

 

 

Typ HF-G HF-K HF-M

Závity Mauser hrubý 2“ 2" TriSure 2“ jemný
Použitie pre plastové sudy s lemom do 220 l pre oceľové sudy do 200 l
Obj. č. 158-096-JA 158-097-JA 158-153-JA

pre kanistre a oceľové sudy s 2" závitom

Vypúšťací kohút typ FH, FS

 W ideálne riešenie na presné stáčanie kvapalín z kanistrov alebo sudov so závitom 2"
 W prietokové množstvo: cca. 5 l/min
 W rýchly odtok vďaka osobitnému vstupu vzduchu
 W šiikmý prierez pre optimálne plnenie aj do malých otvorov
 W vysoká odolnosť voči chemikáliám

  

Typ H 61 H 71 H 51 H 50 H 45

pre závit Ø [mm] 60 72 55 50 45

Použitie pre kanistre 20 
– 30 l

pre kanistre 30 
– 60 l pre kanistre 5 – 30 l pre kanistre 5 – 20 l pre kanistre 2 – 10 l

Obj. č. 117-296-JA 117-297-JA 123-555-JA 157-963-JA 157-964-JA

na dávkovanie a čapovanie kvapalín z plastových kanistrov

Vypúšťacie kohúty pre plastové nádoby

 W ideálne riešenie na dávkované stáčanie kvapalín z plastových kanistrov
 W prietokové množstvo: cca. 5 l/min
 W nezávadné podľa potravinárskych predpisov (okrem typu H 71)
 W vysoká odolnosť voči chemikáliám
 W rýchle stáčanie vďaka samonasávaniu vzduchu
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Viac produktov z kategórie 
Manipulácia s nebezpečnými látkami nájdete tu:

www.denios.sk/kat/12750

https://www.denios.sk/products/117104
https://www.denios.sk/products/117105
https://www.denios.sk/products/158096
https://www.denios.sk/products/158097
https://www.denios.sk/products/158153
https://www.denios.sk/products/117296
https://www.denios.sk/products/117297
https://www.denios.sk/products/123555
https://www.denios.sk/products/157963
https://www.denios.sk/products/157964
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Farba 1 oranžová verzia červená verzia modrá verzia žltá verzia sivá verzia zelená verzia čierna verzia biela verzia hnedá verzia

od závitu (I) 2“ jemný Mauser hrubý 2“ 2“ jemný 2“ jemný 2“ jemný 2“ jemný – 2“ jemný 2“ jemný
od závitu (A) – – – – – – 2“ jemný – –
na závit (I) – – – DIN 61 / 31 – DIN 51 – 63 mm ASTM DIN 71
na závit (A) TriSure hrubý TriSure hrubý Mauser hrubý 2“ – DIN 61 / 31 – DIN 61 / 31 – –
Obj. č. 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

Závitový adaptér
 W na vyrovnanie rôznych závitov na kanistroch, sudoch, čapovacích kohútikoch a čerpadlách
 W závit: (I) = vnútorný závit, (A) = vonkajší závit
 W možnosť dodania ako súpravu 9 adaptérov alebo jednotlivo

  

Miesto použitia sudové príslušenstvo
Vykurovací olej/nafta

Minerálne oleje, prostriedky proti zamŕzaniu

Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 95 x 80 x 120
Obj. č. 137-715-JA

vhodné pre všetky dostupné 200 l sudy (aj pre 60 l), vhodné pre nekorozívne kvapaliny. 
Stavoznak je osadený na 3/4 otvore. Na 2" otvor je možné súčasne umiestniť čerpadlo, a 
naplniť definované množstvo 

Stavoznak so stupnicou typ FS

 W vhodné pre neleptavé kvapaliny, ako napr. oleje, nemrznúce zmesi, nafta a vykurovací olej
 W indikátor  hladiny plnenia vhodný  pre zátkové otvory 3/4"

 

 

Prevedenie –

Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 68 x 72 x 245
Obj. č. 148-365-JA

Indikátor preplnenia

Stavoznak zamedzujúci preliatiu sudov pre 2"- a 3/4" závity, s transparentným ochranným vekom
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vhodné pre všetky dostupné 200 l sudy (aj pre 60 l), vhodné pre nekorozívne kvapaliny. 
Stavoznak je osadený na 3/4 otvore. Na 2" otvor je možné súčasne umiestniť čerpadlo, 
a naplniť definované množstvo 

 W vhodné pre neleptavé kvapaliny, ako napr. oleje, nemrznúce zmesi, nafta a vykurovací olej
 W indikátor  hladiny plnenia vhodný  pre zátkové otvory 3/4"

Viac produktov z kategórie 
Závitové spojky, pomôcky pre 
stáčanie, príslušenstvo nájdete tu:

www.denios.sk/kat/12971

Viac produktov z kategórie 
Stavoznaky nájdete tu:

www.denios.sk/kat/12970

https://www.denios.sk/products/117107
https://www.denios.sk/products/117108
https://www.denios.sk/products/117109
https://www.denios.sk/products/117110
https://www.denios.sk/products/117111
https://www.denios.sk/products/117112
https://www.denios.sk/products/117113
https://www.denios.sk/products/117114
https://www.denios.sk/products/164153
https://www.denios.sk/products/137715
https://www.denios.sk/products/148365
https://www.denios.sk/kat/12971
https://www.denios.sk/kat/12970
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Sudový kľúč, univerzálny 
 W vhodný pre všetky bežne dostupné veká
 W ľahké otváranie vďaka dlhému ramenu páky
 W so sudovým kľúčom  z bronzu sa zabráni iskreniu

Materiál Oceľ Bronz

Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 120 x 460 x 40
Obj. č. 117-250-JA 117-251-JA

Otvárač sudov s manuálnym alebo elektrickým pohonom
 W na bezpečné otváranie bežne dostupných 200-litrových oceľových sudov
 W mimoriadne dlhá ovládacia rukoväť zaisťuje optimálny pákový výkon
 W v stabilnom oceľovom prevedení s vysokokvalitným nožom so špeciálnym 
mosadzným legovaním

 W náhradný nôž sa dodáva ako príslušenstvo

Verzia manuálne

Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 120 x 460 x 130
Obj. č. 156-168-JA

Sudový kľúč z plastu
 W vhodné pre 3/4" a 2" zátkové veká a plastové veká DIN 51 a DIN 61

Materiál Plast

Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 85 x 265 x 50
Obj. č. 117-253-JA

Viac produktov z kategórie 
Sudové kľúče a otvárače nájdete tu:

www.denios.sk/kat/12969

https://www.denios.sk/products/117250
https://www.denios.sk/products/117251
https://www.denios.sk/products/156168
https://www.denios.sk/products/117253
https://www.denios.sk/kat/12969
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Objem [l] 6 8

vonkajšia výška [mm] 350 220
Ø vonkajší [mm] 300
Obj. č. 123-346-JA 171-745-JA

vybavený výklopným vekom a sitkovou vložkou, vonkajší závit 2"
Sudový lievik z pozinkovanej ocele

 W lievik suda z ocele, pozinkovaný
 W vybavený výklopným vekom a sitkovou vložkou, vonkajší závit 2"

 

 

pre nádoby so závitom H51 H61 H71

Ø vonkajší [mm] 140
Obj. č. 187-010-JA 129-142-JA 137-515-JA

 
Lieviky z ušľachtilej ocele

 W pre plastové kanistre s prevlečnou maticou
 W ideálne riešenie pre dávkované plnenie malých objemov kvapaliny
 W nehrdzavejúce a odolné voči agresívnym médiám
 W so zabezpečením proti preplneniu
 W vrátane veka a ocharny prosti prešlahnutiu plameňa

 

   

Ø vonkajší [mm] 160 200

Prevedenie ohybné hrdlo
Materiál výpusti HDPE
Obj. č. 145-549-JA 145-548-JA

lieviky z bieleho plechu s rukoväťou a integrovaným sitkom, ktoré 
zachytáva hrubé nečistoty

Plniaci lievik so sitkom

 W lievik z bieleho plechu
 W so sitom a flexibilnou vyskrutkovateľnou výpusťou (Ø 38 mm) a rukoväťou
 W ideálne riešenie pre dávkované plnenie malých objemov kvapaliny
 W z materiálu HDPE
 W flexibilná trubka z kovu, výtok z HDPE
 W vymeniteľné jemné sitko z mosadze
 W vysoký  okraj pôsobí ako ochrana proti striekaniu

 

https://www.denios.sk/products/123346
https://www.denios.sk/products/171745
https://www.denios.sk/products/187010
https://www.denios.sk/products/129142
https://www.denios.sk/products/137515
https://www.denios.sk/products/145549
https://www.denios.sk/products/145548
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Objem [l] 5

Typ so sitom s adaptérom, závit 2" Bez sitka

Prevedenie bez veka s vekom El. vodivá verzia, 
s vekom bez veka s vekom El. vodivá verzia, 

s vekom bez veka s vekom El. vodivá verzia, 
s vekom

Rozmery Ø x V (mm) 580 x 115 605 x 145 580 x 93 605 x 125 580 x 115 605 x 145
Obj. č. 114-747-JA 114-751-JA 186-547-JA 114-749-JA 114-753-JA 186-548-JA 114-741-JA 114-745-JA 186-546-JA

Objem [l] 22

Typ so sitom s adaptérom, závit 2" Bez sitka

Prevedenie bez veka s vekom El. vodivá verzia, 
s vekom bez veka s vekom El. vodivá verzia, 

s vekom bez veka s vekom El. vodivá verzia, 
s vekom

Rozmery Ø x V (mm) 690 x 200 690 x 230 690 x 190 690 x 230 690 x 190 690 x 200 690 x 230 690 x 190
Obj. č. 114-878-JA 114-880-JA 157-307-JA 114-881-JA 114-882-JA 157-311-JA 114-877-JA 114-879-JA 157-306-JA

PRÍSLUŠENSTVO

Ponorná rúrka, pre všetky sudové lieviky FALCON s adaptérom

Sudové lieviky FALCON sú bezšvovo vyrobené z ekologického polyetylénu a pokrývajú celú plochu suda. 
Sudové lieviky v okrúhlej alebo 6-hrannej verzii  - umožňujú bezproblémové naplnenie 200-litrových sudov.

 W na profilovaný povrch je možné tiež pohodlne umiestniť dózy alebo filtre, aby odkvapkali
 W z bezšvového, chemicky vysoko odolného polyethylénu (PE)
 W s vyhĺbením pre použitie stavoznaku u všetkých lievikov bez veka
 W voliteľne v ponuke s alebo bez veka
 W sudové lieviky s vekom sú k dispozícii aj v elektricky vodivom prevedení

Sudové lieviky FALCON sú v ponuke voliteľne s alebo 
bez veka, v štandardnej alebo elektricky vodivej verzii

FALCON sudové 
lieviky s extra veľkým 
objemom, v ponuke 
v najrôznejších 
vyhotoveniach

 W ideálne pre ľahké plnenie 200-litrových oceľových sudov

FALCON sudový lievik - okrúhly

 W na bezpečné stáčanie napr. horľavých kvapalín

FALCON sudový lievik, tvar plástu
 W ideálne pre ľahké plnenie 200-litrových oceľových a 
plastových sudov so zátkovými otvormi alebo vekom

Vyhotovenie s adaptérom z nerezu 
umožňuje pevné spojenie lievika a 2" 
sudového otvoru. Adaptér je možné využiť 
súčasne ako prípojku pre ponornú trubicu.

Obj. č. 114-755-JA

https://www.denios.sk/products/114747
https://www.denios.sk/products/114751
https://www.denios.sk/products/186547
https://www.denios.sk/products/114749
https://www.denios.sk/products/114753
https://www.denios.sk/products/186548
https://www.denios.sk/products/114741
https://www.denios.sk/products/114745
https://www.denios.sk/products/186546
https://www.denios.sk/products/114878
https://www.denios.sk/products/114880
https://www.denios.sk/products/157307
https://www.denios.sk/products/114881
https://www.denios.sk/products/114882
https://www.denios.sk/products/157311
https://www.denios.sk/products/114877
https://www.denios.sk/products/114879
https://www.denios.sk/products/157306
https://www.denios.sk/products/114755
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Prevedenie oválny

Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 690 x 820 x 200
Objem [l] 30
Obj. č. 243-312-JA

Príslušenstvo Obj. č.

Odtokové sitko Ø76mm, nerez 242-393-JA
Plocha pre lieviky FALCON 283-432-JA
Zrkadlo pre plnenie k FALCON lieviku 283-435-JA

FALCON lieviky

Obsah (l) 20
Vonkajší priemer [mm] 704
Výška vonkajšia (mm) 120
Obj. č. 283-431-JA

1

2

3
NOVINKA

Tento nový lievik produktového radu FALCON kombinuje mnoho výhod typického sudového lievika s funkciou 
"odkvapkávania". Zatiaľ čo predná časť lievika slúži na nalievanie zvyškových tekutín z kanvíc, kanistrov, fliaš a pod., 
zadná časť slúži na "odkvapkávanie". Integrované rebrovanie lievika slúži ako odkladacia plocha napr. pre plechovky 
od farieb, olejové filtre a iné predmety, ktoré ešte obsahujú zvyškové množstvo kvapaliny.

FALCON lieviky

 W na zber zvyškových kvapalín v 200-litrovom sude
 W zakryje celú plochu suda
 W šikmé plochy odkvapkávacieho lievika zaisťujú, že aj relatívne viskózne 
médiá spoľahlivo odtekajú

 W z bezšvového, chemicky vysoko odolného polyethylénu (PE) 
 

 
 

 W na želanie rozsiahly rad príslušenstva: odkladacia polica z dierovaného 
plechu, hrubé sito na ochranu pred nečistotami, výplň pod povrchom, 
aby sa zabránilo nebezpečným výparom a podobne

okraj lievika je tvarovaný ako zapustená rukoväť, takže lievik je možné 
rýchlo a bezpečne prenášať

rebrovanie umožňuje odloženie nádob za účelom vypustenia alebo 
vyprázdnenia

FALCON  IBC lievik z 
polyethylénu (PE), oválny

 W lievik na použitie pre bežné IBC
 W na bezpečné zachytenie a  odvádzanie kvapalín
 W otvor Ø cca 100 mm
 W veľký odtokový otvor (145mm) s integrovanou 2" prípojkou, 
napr. pre voliteľne dodávaný indikátor stavu plnenia

 W vyrobený z chemicky odolného polyetylénu (PE)
 W odtoková nádoba s bočnými odkladacími plochami

Lieviky IBC sú ľahko prístupné zo všetkých strán. Týmto spôsobom je možné 
rýchlo a jednoducho vlievať cez lievik tekutiny z malých nádob.

zvyškové kvapaliny sa nalievajú priamo do prednej časti lievika pre rýchle 
vypustenie

1

2

3

Príslušenstvo: 
odstavná plocha pre 
odkvapkávacie nádoby

Príslušenstvo: hadica a 
adaptér na plnenie pod 
hladinou

Príslušenstvo: sito na 
hrubé nečistoty

https://www.denios.sk/products/243312
https://www.denios.sk/products/242393
https://www.denios.sk/products/283432
https://www.denios.sk/products/283435
https://www.denios.sk/products/283431
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Prevedenie rohová verzia

Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 790 x 730 x 175
Verzia neizolovaný elektricky vodivý
Objem [l] 15 15
Obj. č. 218-986-JA 230-342-JA

Objem [l] 50

Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 1030 x 1240 x 168
Ø otvor na výtok vnútri [mm] 150
Obj. č. 283-433-JA

veľký lievik, pokryje celú plochu 1000-litrovej IBC nádrže

s integrovaným rebrovaním na dne lievika, aby mohli odtekať zvyšky 
kvapalín z nádob alebo olejových filtrov atď.

v ponuke ako príslušenstvo hrubé sito

Príslušenstvo Obj. č.

Veko pre FALCON IBC lievik full size 283-434-JA

Sada zámkov pre FALCON IBC veko FullSize 283-436-JA
285-970-JA

Odkladacia plocha pre IBC levik 283-437-JA
Upevňovacia sada IBC lievik Full Size 283-438-JA
Plniaci lievik-predĺženie  IBC FullSize 285-971-JA
Sito na hrubé nečistoty 276-220-JA

1

2

3

veľký lievik, pokryje celú plochu 1000-litrovej IBC nádrže. Máte tak dostatok priestoru na rýchle a 
jednoduché stáčanie kvapalín z rôznych malých nádob (vedrá, kanistre, fľaše alebo filtre) do IBC.

IBC lievik "Full Size"

 W je umiestnená po celej ploche nádoby IBC; trvalé pripojenie je možné 
vykonať pomocou sady príslušenstva 283-438

 W odolná konštrukcia z vysoko odolného polyetylénu
 W s integrovaným rebrovaním na dne lievika, aby mohli odtekať zvyšky 
kvapalín z nádob alebo olejových filtrov atď.

 W veľký záchytný objem
 W s veľkým stredovým otvorom, ktorým kvapaliny prúdia do IBC
 W K dodaniu ako príslušenstvo veko, ktoré je možné zavesiť na bočnú 
stranu lievika alebo na IBC nádrž (v spojení s upevňovacou sadou 
283-438-34).

FALCON  IBC lievik z polyethylénu (PE), hranatý
 W na bezpečné zachytenie a kvapalín
 W voliteľne dostupné k dispozícii tiež v elektricky vodivej verzii
 W k použitiu pre všetky běžné IBC nádrže
 W vyrobené z chemicky vysoko odolného polyethylénu (PE)
 W umožní čisté stáčanie veľkého množstva kvapaliny 
 

 W s veľkým výpustným otvorom (Ø 145 mm)
 W s integrovaným 2'' pripojením, napríklad pre stavoznak (viď. 
príslušenstvo) 
 

 W vyklenuté dno - kvapalina stečie úplne
 W odkladacia bočná plocha napr. pre tesniace veká IBC, otvárače 
veka, rukavice atď.

Príslušenstvo: zámok s 
upevňovacím materiálom - 
lievik na IBC

Príslušenstvo: 
upevňovacia sada 
pre lievik na IBC

Príslušenstvo: zámok s 
upevňovacím materiálom - 
veko na IBC

Lievik FALCON "Full Size", dodané 
veko je zavesené po strane lievika, 
keď sa nepoužíva.

2

3

1

https://www.denios.sk/products/218986
https://www.denios.sk/products/230342
https://www.denios.sk/products/283433
https://www.denios.sk/products/283434
https://www.denios.sk/products/283436
https://www.denios.sk/products/285970
https://www.denios.sk/products/283437
https://www.denios.sk/products/283438
https://www.denios.sk/products/285971
https://www.denios.sk/products/276220
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Dĺžka cm od/do 65-120 70-180 125-250 95-280 115-300 165-450 175-600

Počet tyčí 2 4 2 4 3 3 4
Obj. č. 179-426-JA 250-476-JA 179-428-JA 179-427-JA 179-429-JA 179-430-JA 179-431-JA

Kadička pre teleskopický držiak Kadička s výlevkou PP Kadička V2A Kadička z ušľachtilej ocele Držiak na fľaše

Obsah ml 600 1000 2000 600 1000 2000 1000 1000 750
Obj. č. 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

Vzorkovacia sada z PE Vzorkovacia sada z hliníka

Prevedenie/diely prichádzajúce do styku s médiom PE Hliník
Povolené pre priestory s nebezpečenstvom výbuchu – Zóny 0, 1 IIA, IIB, IIC
Obj. č. 179-407-JA 250-475-JA

Zariadenia pre odber vzoriek kvapalín

Vzorkovacia sada z hliníka

 W odber vzorky, napr. kvapalín, 
zo sudov, nádrží, nákladných 
vozidiel, železničných vagónov, 
lodí, vôd atď.

 W fľašový závit GL45
 W sada obsahuje: vákuové 
čerpadlo, sklená fľaša 500 ml, 
5x sacia trubica PA čierna 220 
cm dlhá, el. vodivá, zariadenie 
na rezanie hadíc, mosadzné 
závažie hadíc, 20x seal-it 
etikety, uzemňovací kábel

Kadička pre 
teleskopický držiak
variabilne nastaviteľný 
uhol sklonu do 90°

 W polypropylén

 W v prípade vzorkovača MiniSampler odoberaná vzorka 
kvapaliny prichádza do styku len s jednorazovou sacou 
hadicou a originálnou fľašou na vzorky. Zabraňuje sa 
prenosu kontaminácie.

Vzorkovacia sada z PE

 W pre všeobecný odber vzoriek
 W v mobilnom kufríku s 
príslušenstvom, obsah: 
vákuové čerpadlo, 
10 fliaš PE 100 ml, 
10 m PE sacia hadica 
6 x 8µmm, 
1 zariadenie na rezanie hadice, 
1 oceľové závažie hadice z 
V2A, 
20 seal-it etikety

 nádoba so škrabkou na 
okraji  - ideálne riešenie pre 
prášok, granulát, pasty, kaly

 W sterilná
 W V2A (1.4301)

Automaticky sa hýbe 
horizontálne

 W polypropylén
 W Ø 150 mm

Kadička s výlevkou PP

Vymeniteľné nástroje 
(uhlový pohár, závesný 
pohár, držiak fliaš, nerezový 
pohár) sú pevne spojené 
pomocou pružného spojenia 
s teleskopickou tyčou.

Teleskopické tyče pre teleskopické vedierka

Pre plastové, sklenené alebo kovové príruby do 88 mm 
Ø. Uhol sklonu sa hladko nastavuje do 90°.

Držiak na fľaše

 W polypropylén/polyamid
 W s univerzálnym rýchloupínacím pásom

Kadička V2A
Automaticky sa vykyvuje v 
horizontálnom smere. Vhodné 
pre nízke a úzke šachty.

 W V2A (1.4301)
 W Ø 130 mm

Kadička z 
ušľachtilej ocele

 W špeciálne vyvinuté pre použitie v priemysle
 W pre horľavé kvapaliny Ex skupín IIA, IIB, IIC.

dĺžkovo nastaviteľná teleskopická tyč z hliníka pre hĺbky 
odberu vzorky až 6 m.

 W pružné spojenie s nerezovými pružinami. S dorazom  
(aby nespadlo z tyče).

 W zvýšená pevnosť tyčí vďaka použitiu profilovej ocele  
valcovanej za studena

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Vedierko s tyčou
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https://www.denios.sk/products/179426
https://www.denios.sk/products/250476
https://www.denios.sk/products/179428
https://www.denios.sk/products/179427
https://www.denios.sk/products/179429
https://www.denios.sk/products/179430
https://www.denios.sk/products/179431
https://www.denios.sk/products/179417
https://www.denios.sk/products/179418
https://www.denios.sk/products/179419
https://www.denios.sk/products/179420
https://www.denios.sk/products/179421
https://www.denios.sk/products/179422
https://www.denios.sk/products/179423
https://www.denios.sk/products/179425
https://www.denios.sk/products/179424
https://www.denios.sk/products/179407
https://www.denios.sk/products/250475


Ø vonkajší [mm] Ø vnútri [mm] Objem komôr [ml] Obj. č. Vzorkovač pre silá

90 40 400 179-475-JA
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Farba Verzia Rozmer [mm] Obj. č.

červená verzia s potlačou 95 x 95 179-456-JA
žltá verzia s potlačou 95 x 95 250-425-JA
modrá verzia s potlačou 95 x 95 250-426-JA
zelená verzia s potlačou 95 x 95 250-427-JA
čierna verzia s potlačou 95 x 95 250-428-JA
biela verzia bez potlače 95 x 95 179-457-JA

Dĺžka [mm] Ponorná híbka [mm] Objem [ml] Obj. č. Vzorkovač QuickPicker

500 300 75 179-438-JA
Príslušenstvo Obj. č.

Etiketovač z ušľachtilej ocele 179-455-JA

pre označenie odobratého materiálu,  
spoľahlivo chránia pred zámenou vzoriek

close-it kontrolné uzatváracie nálepky

 W vhodné do potravinárského a farmaceutického priemyslu  
(lepidlo zodpovedá EU smernicam o potravinárstve)

 W balenie = 500 etikiet/kotúč

Vzorkovač QuickPicker
 W ušľachtilá oceľ V4A (1.4404), Ø 25 mm
 W demontovateľný hrot, ľahké čistenie
 W vrátane 2 fliaš na vzorky a kefky na čistenie

z hliníka, pre odber vzoriek 
zo všetkých vrstiev sila

Vzorkovač pre silá

 W dĺžka 1500 mm, možnosť predĺženia do 3500 mm
 W na špičke škrabka pre kohézne látky

Jednokomorový vzorkovač

 W vonkajšia trubka ušľachtilá oceľ V4A (1.4404), 
zberná komora z PTFE, Ø 25 mm

Materiál
Celková dĺžka 

[mm]
Ponorná híbka 

[mm]
Hĺbka prieniku

Objem komôr 
[ml]

Obj. č. Jednokomorový 
vzorkovač

Ušľachtilá oceľ
550 430 1 17 179-463-JA
850 710 1 17 179-464-JA

1500 1355 1 17 179-465-JA

Príslušenstvo Celková dĺžka [mm] Obj. č.

Kefka na čistenie rúr pre zónový vzorkovač
600 179-473-JA

1000 179-474-JA

Materiál
Celková dĺžka 

[mm]
Ponorná híbka 

[mm]
Hĺbka prieniku

Objem komôr 
[ml]

Obj. č. Komorový vzorkovač

Ušľachtilá oceľ
550 430 3 14 179-460-JA
850 710 3 17 179-461-JA

1500 1355 5 17 179-462-JA

Materiál
Celková dĺžka 

[mm]
Ponorná híbka 

[mm]
Počet otvorov

Objem komôr 
[ml]

Obj. č. Vzorkovač na odber 
z viacerých vrstiev

Hliník
550 430 3 70 179-466-JA
850 710 3 130 179-467-JA

1500 1355 5 260 179-468-JA

Ušľachtilá oceľ
550 430 3 70 179-469-JA
850 710 3 130 179-470-JA

1500 1355 5 260 179-471-JA

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     
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pre odber vzoriek zo všetkých vrstiev 
kontrolovaného výrobku, otvorené  trubica 
bez oddelných komôr, veľký objem

Vzorkovač na odber z viacerých vrstiev

 W voliteľne z hliníka alebo V4A (1.4404), 
25 mm Ø

 W dľa platnej normy

viac  uzatvorených komôr, pre vzorky 
odobraté z niekoľkých miest v určených 
hĺbkach 

 W ušľachtilá oceľ V4A/PTFE, 25 mm Ø

Komorový vzorkovač

s uzatvorenou odberovou komorou pre 
vzorku odobratú z jedného miesta v 
určenej hĺbke

Vzorkovače pre pevné látky

https://www.denios.sk/products/179475
https://www.denios.sk/products/179456
https://www.denios.sk/products/250425
https://www.denios.sk/products/250426
https://www.denios.sk/products/250427
https://www.denios.sk/products/250428
https://www.denios.sk/products/179457
https://www.denios.sk/products/179438
https://www.denios.sk/products/179455
https://www.denios.sk/products/179463
https://www.denios.sk/products/179464
https://www.denios.sk/products/179465
https://www.denios.sk/products/179473
https://www.denios.sk/products/179474
https://www.denios.sk/products/179460
https://www.denios.sk/products/179461
https://www.denios.sk/products/179462
https://www.denios.sk/products/179466
https://www.denios.sk/products/179467
https://www.denios.sk/products/179468
https://www.denios.sk/products/179469
https://www.denios.sk/products/179470
https://www.denios.sk/products/179471


Nebezpečné látky predstavujú neustále pre každé laboratórium aj 
výrobnú či obchodnú spoločnosť výrazný problém, pretože je nutné 
čo najviac eliminovať možné riziká, ktoré sú s nimi spojené a ktoré 
nemožno brať na ľahkú váhu. Toto mali na mysli aj naši zákonodarcovia 
pri tvorbe záväzných predpisov a zákonov o nakladaní s nebezpeč-
nými látkami predstavujúcimi nebezpečenstvo pre človeka i životné 
prostredie. V súčasnej dobe existuje rad platných predpisov upravu-
júcich skladovanie, prepravu a manipuláciu s nebezpečnými látkami v 
závislosti na možných rizikách, ktoré z nich vyplývajú.

www.denios.sk/know-how

Sudová manipulačná technika

Ako bezpečne manipulovať so sudmi?

KNOW-HOW

DENIOS know-how
všetko, čo potrebujete vedieť o manipulácii 
s nebezpečnými látkami.

www.denios.sk/
sudova-manipulacna-technika

www.denios.sk/manipulacia-so-sudmi

V každom priemyselnom odvetví je veľká časť nebezpečných materiálov 
uložená v sudoch. Aby bol zaistený efektívny výrobný proces, musia 
byť sudy prepravované po pracovisku bezpečne a plniace a dávkovacie 
procesy musí byť úplne pod kontrolou. DENIOS prichádza so širokou 
ponukou prostriedkov na bezpečnú a pohodlnú manipuláciu so sudmi 
s nebezpečnými látkami. Sudová manipulačná technika od DENIOSu 
sa vyznačuje vysokou funkčnosťou a prináša optimálnu bezpečnosť pre 
človeka aj životné prostredie.

Sortiment DENIOS zahŕňa širokú škálu produktov pre manipuláciu s nebezpečnými látkami, ako je zdvíhanie a otáčanie, miešanie, vyprázdňovanie alebo preprava 
sudov. Sudové zdižky alebo sudové vozíky umožňujú bezpečnú prepravu. Patria sem aj produkty pre bezpečnú manipuláciu, skladovanie, prepravu a stáčanie 
nebezpečných látok. Príslušenstvo k sudm, ako sú čerpadlá, kohúty alebo lieviky, dopĺňajú sortiment a sú vhodné pre každé použitie.

Praktický sprievodca

Produkty

FAQ

Rozhovory

Skontrolujte si

Video

Whitepaper 

a veľa iného !

ONLINE-SHOP

https://www.denios.sk/know-how
https://www.denios.sk/sudova-manipulacna-technika
https://www.denios.sk/manipulacia-so-sudmi


rýchle zdvíhanie suda pomocou 
mechanickej páky

pevný oceľový rám s modrým 
práškovým lakovaním, odolný proti 
deformácii, nosnosť: 250 kg

praktické bezpečnostné zaistenie k 
aretácii suda v najvyššej pozícii

vhodná pre 60- až 200-litrové 
oceľové sudy a 120- až 220-litrové 
plastové sudy, upnutie pomocou 
sudového pásu

komfortné umiestnenie sudov na 
europalety, podlahové tepelné dosky 
alebo sudové podvozky

Rozsiahly sortiment:
Prispôsobené na mieru, bezpečné, certifikované
Správne riešenie pre každú situáciu – pripravené 
na audity a vždy bezpečné.

Garantovaná kvalita vďaka 
najmodernejším výrobným procesom

Doprava zdarma
Žiadne skryté náklady
Transparentnosť a bezpečnosť pri nákupe

1

2
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4
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Výhody pre zákazníkov
Preprava a manipulácia s tovarom vo firme



www.denios.sk/shop

Typ DT1/60 DT 1/200 DT 2 DT 3 DT 4 DT 5

Prevedenie S tiahlom Štandardná S olejotesnou vaňou S výklopnou mechanikou Z ušľachtilej ocele Zvýšená nosnosť
Celková nosnosť [kg] 100 350 300 350 350 500
Ø vnútri [mm] 400 610 610 610 610 610
Výška [mm] 135 125 185 145 165 165
Počet koliesok 4 4 4 4 4 8
Ø koliesko [mm] 60 75 75 75 80 100
Obj. č. 171-741-JA 148-431-JA 189-637-JA 189-634-JA 189-635-JA 189-636-JA

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

1

1

2

2
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4

Sudové podstavce

Sudový podstavec s kolieskami z ocele a ušľachtilej ocele typ DT 1 – DT 5

 W vrátane tiahla na zjednodušenú a 
ergonomickú prepravu

 W s 4 pevnými hákmi na bezpečné 
držanie suda

 W  pre 200/220-litrové sudy
 W mechanika s nožným pedálom na 
jednoduché vyklopenie suda - využíva 
sa napr. pri odčerpávaní zvyškov 
pomocou čerpadla

 W oceľová konštrukcia s lakovaním  
RAL 5010 (modrá farba)

 W nosnosť 500 kg
 W stabilná oceľová konštrukcia, s modrým 
lakovaním (RAL 5010)

 W výška okraja 80 mm
 W lakované modrou farbou (RAL 5010)

 W na jednoduchú prepravu 200-litrových  
sudov a sudov z ušľachtilej ocele

 W vhodné najmä napr. pre potravinársky a 
farmaceutický priemysel

 W ľahko a rýchlo sa čistí

 W praktická preprava stojatých 60-/200-/220-litrových sudov z ocele alebo plastu
 W s doplnkovým vybavením - užitočné pri mnohých aplikáciách

 W pre 60-litrové oceľové sudy  W pre 200-litrové oceľové sudy a 
220-litrové plastové sudy

 W sklopiteľný sudový podstavec z ocele

so zváranou, uzatvorenou vaňou sudový podstavec z ušľachtilej ocele pevný sudový podstavec pre obzvlášť 
ťažké oceľové sudy

Sudový podstavec DT 1/200, z ocele, 
pre 200-/220-litrové sudy.

Sudový podstavec DT 1 / 60, z ocele, 
pre 60-litrové sudy, vrátane tiahla
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Obj. č. 148-431-JAObj. č. 171-741-JA Obj. č. 189-634-JA

https://www.denios.sk/products/171741
https://www.denios.sk/products/148431
https://www.denios.sk/products/189637
https://www.denios.sk/products/189634
https://www.denios.sk/products/189635
https://www.denios.sk/products/189636
https://www.denios.sk/products/148431
https://www.denios.sk/products/171741
https://www.denios.sk/products/189634


Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Typ DT 6

Verzia Nevodivý Elektricky vodivý
Celková nosnosť [kg] 450 450
Ø vnútri [mm] 840 840
Výška [mm] 123 123
Obj. č. 115-199-JA 127-147-JA
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Sudový podstavec s kolieskami 
typ DT6 pre bezpečnostné sudy

 W možnosť nastavenia z Ø 680 na 840 mm
 W z pozinkovanej ocele
 W ľahké premiestňovanie vďaka 4 otočným kolieskam

 W na bezpečnú prepravu 200-litrových oceľových sudov a 
bezpečnostných sudov

dostupné aj v elektricky izolovanej verzii (pri prevádzke v súlade s 
určením sú vhodné na použitie v oblastiach ohrozených explóziou)

https://www.denios.sk/products/115199
https://www.denios.sk/products/127147


Štandardná verzia El. vodivá verzia

Typ FKR-S2 FKH FKR-S2 FKH

Pneumatiky Celogumené Vzduch Celogumené Plná guma EL
Celková nosnosť [kg] 300
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 730 x 545 x 1600 730 x 520 x 1600 730 x 570 x 1590 650 x 600 x 1415
Obj. č. práškovo lakovaná verzia 164-364-JA 164-362-JA 164-355-JA 180-863-JA 180-861-JA
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Sudové vozíky 

Sudový vozík typ FKH

Sudový vozík typ FKR-S2

Sudový vozík FKR-S2, práškovo lakovaná 
povrchová úprava v RAL 5010 s 2 opornými 
kolesami, celogumené pneumatiky, 
Obj. č. 164-364-JA

 W vozík na sudy s celogumovými pneumatikami, na bezpečnú prepravu a 
stáčanie 200-litrových oceľových a plastových sudov s vekom

 W na vyklopenie a pohodlnú prepravu
 W ľahké a bezpečné uloženie sudov vďaka zaisťovacím hákom

 W môže byť využité aj ako stáčacia stanica
 W veľké celogumové kolesá, ideálne riešenie pri použití na nerovných 
podlahách

 W žiarovo pozinkovaný alebo s modrým lakovaním (RAL 5010)
 W ľahké uloženie suda pomocou strmeňa a zaisťovacích hákov
 W zvýšená bezpečnosť vďaka dvom oporným kolesám
 W vozíky na sudy umožňujú premiestňovanie 200-litrových sudov na záchytné vane (max. výška vane 260 mm)
 W možnosť výberu nafukovacích alebo gumených pneumatík, koleso-Ø: 350 mm

Sudové vozíky FKH, s výklopnou podperou pre 
bezpečné postavenie, Obj. č. 164-355-JA

Vhodné aj ako plniaca stanica.

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

https://www.denios.sk/products/164364
https://www.denios.sk/products/164362
https://www.denios.sk/products/164355
https://www.denios.sk/products/180863
https://www.denios.sk/products/180861
https://www.denios.sk/products/164364
https://www.denios.sk/products/164355


Štandardná verzia El. vodivá verzia

Typ FKZ BK-60 FKZ BK-60

Pneumatiky Celogumené Vzduch Plná guma EL
Celková nosnosť [kg] 300 120 300 120
Vonkajšie rozmery Š x H x V (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
Obj. č. žiarovo zinkovaná verzia – 115-243-JA 115-246-JA – – 181-315-JA
Obj. č. práškovo lakovaná verzia 164-371-JA 164-368-JA – 164-370-JA 181-268-JA 181-316-JA

Pre častú manuálnu 
prepravu sudov - plne 
ergonomický vozík na 
sudy Secu Comfort:

289
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PRÍSLUŠENSTVO

Bezpečnostná reťaz 
pre 33 kg fľašu

 W pre bezpečnú prepravu  
33-kg plynových fliaš

Sudové vozíky

Sudový vozík typ FK, pre oceľové a plastové sudy

Vozík na balónové kanistre typ BK, pre nádoby do 60 litrov

 W s podperou a upínacím pásom na bezpečnú prepravu a bezpečné stáčanie

 W vhodné pre 30- a 60-litrové nádoby a tiež 60-litrové oceľové a plastové sudy
 W garantuje bezpečnú prepravu (dodatočná zaisťovacia reťaz sa dodáva na požiadanie)
 W koleso -Ø: 200 mm

Sudový vozík FKZ, práškovo lakovaný v RAL 5010, 
pneumatiky plnené vzduchom, Obj. č. 164-370-JA

 W voliteľne s nafukovacími alebo gumenými pneumatikami, koleso Ø: 350 mm
 W na prepravu a na stáčanie 60- až 220-litrových oceľových a plastových sudov

Sklápacia podpera zamedzuje chybnému 
prevráteniu sudového vozíka.

So záchytnou vaňou (pozri príslušenstvo), vhodné aj ako plniace stanice.

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Obj. č. 133-938-JA

Typ PolySafe PSW 6.2, na priame 
umiestnenie malých nádob na jej dno, 
Obj. č. 107-262-JA

Prevedenie žiarovo zinkované 
(bez bezpečnostnej reťaze) 
(pneumatiky pozri tabuľku)

Obj. č. 115-243-JA

Pozri stranu
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https://www.denios.sk/products/115243
https://www.denios.sk/products/115246
https://www.denios.sk/products/181315
https://www.denios.sk/products/164371
https://www.denios.sk/products/164368
https://www.denios.sk/products/164370
https://www.denios.sk/products/181268
https://www.denios.sk/products/181316
https://www.denios.sk/products/164370
https://www.denios.sk/products/133938
https://www.denios.sk/products/107262
https://www.denios.sk/products/115243


www.denios.sk/shop

Typ Secu Comfort Secu Plus

Verzia Štandardná verzia El. vodivá verzia Štandardná verzia
Celková nosnosť [kg] 350
Farba oranžová verzia červená verzia oranžová verzia
Obj. č. 243-307-JA 250-280-JA 251-170-JA

cenovo výhodná kombinácia  
Secu Comfort a Secu Plus, 
Obj. č. 257-452-JA

PRÍSLUŠENSTVO

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

bezproblémové naklápanie pomocou 
rolovacej lišty  a nastaviteľnej páky

Bezpečné stáčanie s vaňou na malé nádoby  
(viď príslušenstvo), max. výška stáčania 350 mm.
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2 Sudové vozíky

Sudový vozík Secu Comfort

 W vhodný pro oceľové a plastové sudy s objemom až 220 litrov
 W jednoduché uchopenie a preprava veľkých a ťažkých sudov( iba jednou osobou)
 W  nie je nutné naklápanie alebo podjazd plných sudov
 W stabilná nerezová nebo oceľová konštrukcia s dlhou životnosťou, práškovo lakovaná verzia

Vozík na sudy Secu 
Comfort, s celopryžovými 
kolieskami, nosnosť 
350 kg

uchopenie a preprava i plných sudov s minimálnym úsilím, 
úplne bez rizika ohrozenia zdravia

jednoduché naklopenie suda do 
vodorovnej pozície - pre ďalšiu prepravu, 
k skladovaniu alebo stáčaniu

Sudový vyklápač Secu Plus
Obj. č. 251-170-JA

 W pre najvyššie nároky na bezpečnosť a ergonómiu

 W 2 otočné kolieska s aretáciou a 2 pevné 
kolieska  (Ø 160 mm), gumové, s ložiškom

 W jednoduchá a rýchla preprava sudov

ergonomický sudový 
vyklápač Secu Plus, s 
veľkou platformou a 
retiazkou pre zaistenie suda

Koliesková podložka na 
ľahké otáčanie sudov

Záchytná vaňa na malé nádoby 
na bezpečné stáčacie

Obj. č. 243-475-JA

Secu Comfort,elektricky vodivá 
verzia, červené lakovanie.  
Vhodné pre Ex zóny 1, 2 IIA, IIB.

 W pre 200/220 litrové oceľové a plastové 
sudy

 W nastaviteľná rukoväť s 3 funkciami: 
vyklápanie / posúvanie / zaistenie napr. 
pri stáčaní, z práškovo lakovanej ocele

 W veľká pozinkovaná platforma pre 
bezpečné umiestnenie suda pomocou 
sudového vozíka Secu Comfort

 W 2 otočné kolieska s aretáciou (Ø 125 mm) 
a 2 pevné kolieska (Ø 160 mm), gumové, 
s ložiškom

Obj. č. 115-213-JA

Secu Plus - ideálne doplnenie 
sudového vozíka Secu Comfort!

https://www.denios.sk/products/243307
https://www.denios.sk/products/250280
https://www.denios.sk/products/251170
https://www.denios.sk/products/257452
https://www.denios.sk/products/251170
https://www.denios.sk/products/243475
https://www.denios.sk/products/115213


spojte pohodlie zdvíhacieho vozíka 
s funkčnosťou sudovej zdvižky

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     
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2Sudové prepravníky

Sudový vozík pre 200 litrové oceľové sudy
 W na jednoduché zdvíhanie, resp. umiestnenie a prepravu 
200-litrového oceľového suda, vhodné na rovné podlahy

 W nosnosť: 350 kg
 W jednoduché ovládanie pomocou jednej páky pre všetky funkcie
 W po zosadení suda sa svorka otvorí a uvoľní  oceľový sud
 W systém klieští  sa pri zdvíhaní zatvára automaticky okolo suda
 W kolesá z nylonu
 W práškové lakovanie modrá (RAL 5010)

Sudový vozík pre 200 litrové 
oceľové sudy, nosnosť 350 kg

Sudový zdvíhací vozík typ FTH 1

Sudový zdvíhací vozík FTH 1 pre 
oceľové sudy, nosnosť 200 kg

 W kombinuje funkciu vozíka na sudy s vlastnosťami zdviháka suda
 W pevný podstavec so stojanom, rukoväťami,  podvozkom na kolieskach
 W s výškovo nastaviteľným bezpečnostným istením na fixáciu suda na podvozku
 W s možnosťou aretácie pri zdvihu bremena  na záchytnú vaňu
 W vhodné pre výšku vane do max.: 365 mm
 W 2 veľké pneumatiky (na guľkových ložiskách) Ø 250 mm

 W umožňuje ľahké umiestnenie 50- až 200-litrových oceľových sudov so zátkou na záchytnú vaňu

2 dodatočné háky ukotvia prepravný zdvihák na záchytnú 
vaňu pre účely bezpečného osadenia sudu.

Obj. č. 128-406-JA

Obj. č. 158-052-JA

https://www.denios.sk/products/128406
https://www.denios.sk/products/158052


www.denios.sk/shop
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TOP PRODUKT

Sudové zdvíhacie zariadenia

Kliešte na sudy typ FZ 600

Sudový záves s manžetou 
typ FGM

 W zdvíhanie a preprava 200-litrových  sudov  s lemom alebo 
sudov s upínacími prstencami

 W vhodné aj pre použitie pri tesne stojacich sudoch alebo 
plnení bezpečnostných alebo ochranných sudov

 W práškovo lakovaná povrchová úprava (RAL 5010)
 W nosnosť: 350 kg
 W hmotnosť : 10 kg

Mimoriadne vhodný na prepravu stojacich,  otvorených alebo 
uzavretých kovových sudov s okrajom. Manžeta je pod okrajom 
suda, bezpečne sa  upevňuje o okraj suda pomocou upínacej 
páky. Šírka sa dá regulovať nastavovacou skrutkou.

 W priemer sudov: 560 - 610 mm
 W nosnosť: 300 kg
 W hmotnosť : 10 kg

na vertikálne zdvíhanie 200-litrových oceľových sudov s 
lemom. Možno prepravovať aj otvorené sudy, pretože sú 
stále udržiavané vo zvislej polohe. Práškovaná povrchová 
úprava v modrej (RAL 5010).

Kliešte na sudy typ FZ-S

 W nosnosť: 350 kg
 W hmotnosť : 8 kg

 W ideálne riešenie pre tesne stojace sudy

Sud je uchopený len na jednej strane, 
preto sa dajú sudové kliešte FZ-S použiť 
na sudy, ktoré stoja pri sebe blízko.

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Obj. č. 115-256-JA

Obj. č. 115-197-JA

Obj. č. 115-266-JA

https://www.denios.sk/products/115256
https://www.denios.sk/products/115197
https://www.denios.sk/products/115266


Obj. č. 164-398-JA

Všestranne využiteľná!

BESTSELLER
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Zdvíhacia svorka na sudy typ FGK - 
ideálna na dvíhanie stojacich alebo 
ležiacich sudov.

Sudové zdvíhacie zariadenia

Sudový záves typ FGVKliešte na sudy typ FZ 500-H, 
práškovaná povrchová úprava

 W na horizontálne zdvíhanie a 
prepravu 200-litrových  sudov s 
lemom alebo sudov s upínacími 
prstencami

 W s aretačným zariadením
 W nosnosť: 350 kg
 W hmotnosť : 8 kg

 W na zdvíhanie a prepravu ležiacich 
60- a 200-litrových oceľových  
sudov s lemom

 W pevná reťazová konštrukcia s 2 
špeciálnymi uchopovacími hákmi 
na umiestnenie suda

 W nosnosť: 300 kg
 W hmotnosť : 4 kg

Zdvíhacia svorka na sudy typ FGK

 W na zdvíhanie a prepravu ležiacich alebo stojacich 
60- a 200-litrových oceľových  sudov 

 W pevná reťazová konštrukcia so špeciálnymi 
uchopovacími hákmi pre zachytenie suda

 W vhodné aj pre použitie pri tesne stojacich sudoch 
alebo plnení bezpečnostných alebo ochranných 
sudov

 W nosnosť: 500 kg
 W hmotnosť : 2,2 kg

 W optimálne aj na postavenie ležiaceho suda

Postavenie ležiaceho 
suda bez námahy

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Obj. č. 115-188-JAObj. č. 164-399-JA

https://www.denios.sk/products/164398
https://www.denios.sk/products/115188
https://www.denios.sk/products/164399


Typ FK 1 SK

Vhodné pre 200 l oceľový sud s lemom/vekom 200 l oceľový sud s lemom/vekom a 220 l plastový sud s vekom a 
sud s prstencom

Celková nosnosť [kg] 350 300
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 710 x 1100 x 160 675 x 1280 x 220
Otvory pre vidlice Š x V [mm] 150 x 55 170 x 70
Hmotnosť [kg] 56 47
Obj. č. 164-394-JA 212-869-JA
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www.denios.sk/shop Aktuálne ceny na www.denios.sk     
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Podávače sudov

 W vrátane zaistenia na vysokozdvižnom vozíku pomocou krídlových skrutiek
 W s práškovým lakovaním (RAL 5010)

Sudové kliešte typ SK, odskúšané a vhodné 
na použitie vo výbušnom prostredí

 W vhodné pre 220-litrové plastové a 200-litrové oceľové sudy

Sudové kliešte typ FK

 W vhodné pre 200-litrové oceľové sudy s lemom
 W sudové kliešte ako nástavec vysokozdvižného vozíka na prepravu 1 suda
 W vhodné pre 220-litrové plastové alebo 220-litrové oceľové sudy s lemom

 W s nastaviteľnou, automaticky uzatváranou sudovou svorkou, ktorá sud 
bezpečne uchytí a drží

 W bezpečné držanie aj pri rôznych veľkostiach sudu
 W odskúšané a vhodné na použitie vo výbušnom prostredí: IIB T4 zóna 1

 W s automaticky uzatvárateľnými sudovými kliešťami, 
ktoré bezpečne uchopia a udržia a oceľový sud

pohodlné nastavenie na daný typ suda 
pomocou ručného ovládania kolesom so 
stupnicou

Pohľad zhora: Sudové kliešte typ FK

Pohľad zhora: Sudový upínač typ SK

Bezpečná preprava plastových 
a oceľových sudov

Obj. č. 212-869-JA

Obj. č. 164-394-JA

https://www.denios.sk/products/164394
https://www.denios.sk/products/212869
https://www.denios.sk/products/212869
https://www.denios.sk/products/164394


Typ SH 1 SH 2

Celková nosnosť [kg] 350 700
Vhodné pre 1 x 200 l oceľový valcový/sud s oceľovým vekom 2 x 200 l oceľové valcové/sudy s oceľovým vekom
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 710 x 890 x 975 1050 x 1080 x 975
Otvory pre vidlice Š x V [mm] 140 x 55 150 x 55
Hmotnosť [kg] 70 110
Obj. č. 115-223-JA 115-225-JA
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Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     
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Podávače sudov

Podávač sudov typ SH

Zachytením sudov pod okrajom a 
nadvihnutím podávača sudov sa sud 
automaticky zabezpečí. Podávač sa pri 
procese zdvíhania ukotví na okraji suda. 
Pri zosadení suda nastáva automatické 
odblokovanie.

 W bezpečné uloženie oceľových  sudov s lemom  a sudov s 
upínacím prstencom

 W výškovo nastaviteľný
 W pevná zváraná konštrukcia z ocele
 W stohovací prípojný modul s modrým práškovým lakovaním 
(RAL 5010)

 W rýchla jednoduchá montáž na vysokozdvižný vozík
 W automatická fixácia pri zdvíhaní suda
 W automatické uvoľnenie svorky pri poklese

Podávač sudov typ SH 2 pre 2 sudy à 200 litrov, 
nosnosť: 2 x 350 kg

Podávač sudov typ SH 1 pre 1 sud à 200 litrov, 
nosnosť: 350 kg

 W praktická preprava až dvoch 200-litrových oceľových sudov
 W pevné držanie aj na nerovných podlahách
 W obsluha jednou osobou - ďalšia osoba, ktorá má pomáhať pri 
nájazde a nakladaní sudov nie je potrebná

Pohľad zhora: sudový podávač  SH 2.Pohľad zhora: sudový podávač SH 1.Pohľad zboku: sudový podávač SH 1 a SH 2.

preskúšané schválené záchytné vane 
pre skladovanie nebezpečných látok

Pozri stranu

10

https://www.denios.sk/products/115223
https://www.denios.sk/products/115225


Typ SV SVK

Použitie
60- až 220-litrové plastové a 
60-/200-litrové oceľové sudy

200 l oceľové sudy

Celková nosnosť [kg] 300 300
Hmotnosť [kg] 90 70
Otvory pre vidlice Š x V [mm] 170 x 70 180 x 65
Odstup otvorov pre vidlice 
[mm] 695 620

Obj. č. Štandardná verzia 115-286-JA 164-393-JA
Obj. č. Ex verzia 147-724-JA –

Ex verzia viď tabuľku

 W vhodné pre sudy s priemerom 380 až 600 mm
 W dodáva sa aj v prevedení pre priestory chránené pred výbuchom podľa Atex

www.denios.sk/shop

 W Ex II 2G Ex h IIB T4 Gb

 W Ex II 2G Ex h IIB T4 Gb

Ovládanie pomocou nekonečnej 
reťaze zo sedadla vodiča.

Obracač sudov typ SVK, 
s ovládacou reťazou

Obracače a podávače sudov

Obracač sudov typ SV, s ručným kolesom

Pohľad zhora: obracač sudov SV.

 W reťazová slučka umožňuje  vyprázdnenie 
suda v akejkoľvek výške a jednoduché 
ovládanie a použitie z miesta vodiča

 W zaistenie na vysokozdvižnom vozíku 
pomocou aretačných skrutiek

 W pevná zváraná konštrukcia z ocele
 W s modrým práškovým lakovaním  (RAL 5010)
 W rozsah otáčania: > 360°

 W obracače sudov sú prídavné prístroje k vysokozdvižnému vidlicovému 
vozíku a hodia sa na dvíhanie, otáčanie,  vyprázdňovanie a prepravu sudov, 
jednoduchá obsluha jednou osobou

 W ideálne riešenie pre 60- až 220-litrové plastové sudy s krúžkom a sudy s vekom a tiež 
pre 60- a 200-litrové oceľové sudy s lemom a sudy s upínacím prstencom

 W samosvorná závitovková prevodovka s ručným kolesom s ľahkým chodom
 W hranolové čeľuste s otočným uložením s bezpečnostným pásom v prednej časti
 W bezpečnostná reťaz na upevnenie na vysokozdvižnom vozíku
 W rozsah otáčania: 180°

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     
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Obj. č. 164-393-JA

https://www.denios.sk/products/115286
https://www.denios.sk/products/164393
https://www.denios.sk/products/147724
https://www.denios.sk/products/164393


Typ RLN

Použitie 200-litrový oceľový sud, stojaci alebo ležiaci

Celková nosnosť [kg] 300
Hmotnosť [kg] 75
Otvory pre vidlice Š x V [mm] 170 x 70
Odstup otvorov pre vidlice [mm] 665
Obj. č. 115-289-JA

Sudové manipulátory a sudové zdvižky

Podávač sudov typ RLN

 W kompaktne uchytenie suda
 W automatická aretácia
 W sudy môžu byť ukladané do regálov natesno
 W stojací sud môže byť uchytený a umiestnený do vodorovnej polohy klesaním 
vysokozdvižného vozíka

 W uskladnenie suda bez zbytočného  úsilia

Podávač sudov typ RLN 
pre 1 sud à 200 litrov

 W pre stojacie a ležiace 200-litrové oceľové sudy
 W odskúšané a vhodné na použitie vo výbušnom prostredí

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Pohľad zhora: sudové chápadlo RLN.
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Obj. č. 115-289-JA

https://www.denios.sk/products/115289
https://www.denios.sk/products/115289
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www.denios.sk/shop

Vhodné pre 60- až 200-litrové oceľové sudy a 120- až 220-litrové plastové sudy

Max výška zdvihu [mm]* 200

Celková nosnosť [kg] 250
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 909 x 830 x 1782
Svetlá šírka podvozku [mm] 830
Obj. č. 268-895-JA

*merané na spodnej strany 200-litrového oceľového suda (max. výška zdvihu sa môže líšiť v prípade iných typov sudov)
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Sudová zdvižka Servo Eco

Servo Eco - efektívna sudová zdvižka 
k europaletám 

Servo Eco - jednoduchá sudová zdvižka k europaletám, 
podlahovým tepelným doskám a sudovým podstavcom

vhodná pre 200-litrové oceľové sudy s lemom

 W jednoduché a ľahké premiestňovanie napr. europaliet a záchytných 
vaní DENIOS

 W možný prejazd ponad europalety, čím sa umožní prístup k sudu 
stojacemu za paletou

 W špeciálny blokovací mechanizmus na uloženie suda na hornej hrane 
suda

 W ľahké zdvíhanie suda pomocou zdvižného oja
 W nosnosť: 250 kg

 W vhodné pre 60 až 200-litrové oceľové a 120 až 220-litrové plastové sudy, potrebné s popruhmi
 W rýchle zdvíhanie suda pomocou mechanickej páky
 W komfortné umiestnenie sudov na europalety, podlahové tepelné dosky alebo sudové podvozky
 W praktický bezpečnostný zámok k aretácii suda na najvyššej pozícii
 W stabilný oceľový rám s práškovvým lakovaním v modrej farbe
 W nosnosť: 250 kg

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Pre rychlé umiestnenie sudov 
na sudové podvozky, podlahové 
tepelné dosky alebo palety

Obj. č. 227-162-JA

https://www.denios.sk/products/268895
https://www.denios.sk/products/227162
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Vhodné pre 200 l oceľové sudy 200-litrové oceľové sudy, 220-litrové plastové sudy

Max výška zdvihu [mm]* 485 500

Celková nosnosť [kg] 350 300
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 1120 x 900 x 1260 1120 x 900 x 1260
Obj. č. 227-161-JA 201-867-JA

*merané na spodnej strany 200-litrového oceľového suda (max. výška zdvihu sa môže líšiť v prípade iných typov sudov)
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Sudová zdvižka Servo Eco

Servo Eco s pravouhlým podvozkom
prejazd cez europalety umožňuje  pohodlné uchopenie i suda stojaceho uprostred

 W jednoduché a bezpečné premiestňovanie sudov, napr. z europaliet alebo záchytných vaní od DENIOSu
 W pri ovládaní za pomoci nožnej hydrauliky je sud automaticky uchopený a bezpečne držaný 
 W 2 otočné kolieska (s aretáciou) umožňujú presnú a ľahkú manipuláciu
 W ľahké zdvíhanie sudov pomocou nožnej pumpy, presné spúšťanie vďaka samostatnému nožnému pedálu
 W k dispozícii 2 varianty: 
- pre 200-litrové oceľové sudy 
- pre 200-litrové oceľové a 220-litrové plastové sudy

Prejazd ponad europaletu umožňuje 
uchopenie suda uprostred.

Ručné ovládanie kolieskom 
so stupnicou na presné 
nastavenie klieští na daný 
typ suda.

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Obj. č. 201-867-JA

Obj. č. 227-161-JA

https://www.denios.sk/products/227161
https://www.denios.sk/products/201867
https://www.denios.sk/products/201867
https://www.denios.sk/products/227161
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Sudová zdvižka Servo

Sudová zdvižka Servo s nastaviteľným podvozkom

 W univerzálne použiteľný, napr. pre plnenie záchytných vaní a nádrží 
DENIOS alebo na vkladanie do regálov

 W bezproblémová manipulácia vo veľmi stiesnenom priestore
 W nastaviteľný podvozok (svetlá šírka 700 a 1390 mm)

Veľká zdvižná plocha 
(do cca. 1060 mm 
spodná hrana sudu)

Rozmery podvozku zložený / 
rozložený.

Ľahký nájazd k záchytnej vani aj v úzkom priestore

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

 W vhodná pre 200-litrové oceľové sudy s lemom
 W špeciálny samozatvárací  mechanizmus
 W kompaktné rozmery, prejde cez akékoľvek štandardizované  dvere
 W 4 veľké  otočné kolieska (2 s aretáciou) umožňujú lahký pohyb a 
bezpečnú prepravu aj na dlhšie vzdialenosti

 W s práškovým lakovaním (RAL 5010)
 W nosnosť: 350 kg

Obj. č. 227-164-JA

Viac produktov z kategórie Sudové 
manipulátory a sudové zdvižky nájdete tu:

www.denios.sk/kat/12828

https://www.denios.sk/products/227164
www.denios.sk/kat/12828
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Bezpečnostná svorka pre sudy z plastu s 
nastaviteľným uzáverom s upínacou pákou

 W s prídavnou zaisťovacou skobou - tiež 200/220 litrové oceľové sudy s 
lemom a plastové sudy s prstnecom sú bezpečne uchytené a držané

Vhodné pre
Dvíhanie/preprava 

oceľových sudov
200-litrové oceľové sudy, 220-litrové 

plastové sudy s prstencom

Max výška zdvihu [mm]* 1270

Celková nosnosť [kg] 350
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 1105 x 1335 x 1960
Svetlá šírka podvozku [mm] 940
Podjazdná výška [mm] 150
Obj. č. 227-163-JA 236-464-JA

*merané na spodnej strany 200-litrového oceľového suda (max. výška zdvihu sa môže líšiť v prípade iných typov sudov)

Pre oceľové sudy s lemom a pre plastové sudy s prstencom
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Sudová zdvižka Servo

Sudová zdvižka Servo s rozsahom otáčania 180 

 W bezpečnostné ojo s ovládaním jednou rukou a 3-násobnou funkciou 
(zdvíhanie/klesanie/presúvanie)

 W nožný pedál umožňuje  presné zdvíhanie
 W optimálna ochrana používateľa vďaka predĺženej otočnej kľuke a 
ochrannej mreži

 W ľahko pojazdný vďaka 2 pevným a otočným kolieskam  
(s aretáciou a ochranou nôh)

 W s odolným práškovým lakovaním v modrej farbe (RAL 5010)
 W rozsah otáčania: 180°

zdvíhacie, otáčacie a vyprázdňovacie zariadenie 200/220 l oceľových sudov s lemom a plastových sudov s prstencom

zaisťovací hák pod sudom chráni a udržuje oceľový sud

 

pre oceľové sudy s lemom

Detail: Bezpečnostné ojobočný pohľad: sudová zdvižka s 
rozsahom otáčania 180 

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     

https://www.denios.sk/products/227163
https://www.denios.sk/products/236464
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Sudová zdvižka Servo

 

Úzky podvozok – na privážanie do europaliet 
alebo rôznych záchytných vaní DENIOS

Široký podvozok – na „obídenie“ europaliet a 
záchytných vaní DENIOS. Možné je aj prejdenie 
okolo europaliet, aby sa napr. dalo dosiahnuť na 
sud stojaci vzadu.

Praktické nožné 
čerpadlo na 
ergonomické 
zdvíhanie suda

Sudová zdvižka Servo s podávačom sudov, 
sudovými kliešťami a obracačom sudov 360°

Sudová zdvižka typu Servo Vám ponúka vhodné riešenia pre mnohé prípady použitia:
Na nasledujúcej strane nájdete 3 typy podvozkov, v kombinácii s 3 praktickými, pevnými sudovými upínačmi - na zdvíhanie, 
prepravu a otáčanie oceľových a plastových sudov. 
 
3 typy podvozkov:
- úzký podvozok s výškou 1605 mm
- široký podvozok s výškou 1605 mm
- široký podvozok s výškou 2135 mm

 W pohodlné zdvíhanie pomocou nožnej hydrauliky
 W komfortné spúšťanie prostredníctvom separátneho 
nožného pedála

 W ľahko pojazdná vďaka 2 pevným a 2 otočným 
kolieskam (s aretáciou)

pevný oceľový rám s modrým práškovým lakovaním

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     



Podvozok úzky široký široký

Max výška zdvihu [mm]* 750 750 1400

Min výška zdvihu [mm] 120 – –
Svetlá šírka podvozku [mm] 278 974 974
Výška [mm] 1605 1605 2135
Obj. č. 181-088-JA 181-090-JA 115-293-JA

*merané na spodnej strany 200-litrového oceľového suda (max. výška zdvihu sa môže líšiť v prípade iných typov sudov)

Podvozok úzky široký široký

Max výška zdvihu [mm]* 520 520 1170

Min výška zdvihu [mm] 120 – –
Svetlá šírka podvozku [mm] 278 974 974
vonkajšia výška [mm] 1605 1605 2135
Obj. č. 214-474-JA 214-475-JA 214-476-JA

*merané na spodnej strany 200-litrového oceľového suda (max. výška zdvihu sa môže líšiť v prípade iných typov sudov)

Podvozok úzky široký široký

Max výška zdvihu [mm]* 740 740 1390

Min výška zdvihu [mm] 120 – –
Svetlá šírka podvozku [mm] 278 974 974
Výška [mm] 1605 1605 2135
Obj. č. 181-092-JA 115-218-JA 181-098-JA

*merané na spodnej strany 200-litrového oceľového suda (max. výška zdvihu sa môže líšiť v prípade iných typov sudov)
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Sudová zdvižka Servo

Sudová zdvižka Servo s podávačom sudov

 W nosnosť: 300 kg

špeciálny  mechanizmus pre 60-litrové až 200-litrové oceľové sudy 
s lemom a oceľové sudy s upínacím krúžkom

sudové kliešte nastaviteľné, samozatváracie, univerzálna verzia  
pre všetky 200-/220-litrové oceľové a plastové sudy

Sudová zdvižka Servo so sudovými kliešťami

 W nosnosť: 300 kg

uchopovací mechanizmus s otočnými prizmatickými čelusťami - ideálne riešenie 
pre 60- až 220-litrové plastové sudy s krúžkom a sudy s vekom a tiež pre 60- a 
200-litrové oceľové  sudy a sudy s lemom

Sudová zdvižka Servo s rozsahom otáčania 360°

 W ľahké  ovládanie pomocou ručného kolesa
 W nosnosť: 300 kg

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     

https://www.denios.sk/products/181088
https://www.denios.sk/products/181090
https://www.denios.sk/products/115293
https://www.denios.sk/products/214474
https://www.denios.sk/products/214475
https://www.denios.sk/products/214476
https://www.denios.sk/products/181092
https://www.denios.sk/products/115218
https://www.denios.sk/products/181098


Podvozok úzky široký nastaviteľný

Celková výška [mm] 1635 2135 1635 2135 1755 2255

Max výška zdvihu [mm]* 905 1405 905 1405 905 1405

Min výška zdvihu [mm] 120 120 – – – –
Použitie Zdvíhanie/preprava oceľových sudov
Celková nosnosť [kg] 300
Vonkajšie rozmery Š x H [mm] 1216 x 1233 1132 x 1290
Obj. č. 236-561-JA 236-562-JA 236-559-JA 236-560-JA 236-563-JA 236-564-JA

*Min./max. výška zdvihu meraná od podlahy, resp. od europalety do spodnej hrany 200-litrového oceľového suda. Údaje sa môžu líšiť v prípade iných typov sudov
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Sudové zdvižky vo verzii Ex

Secu Ex s podávačom sudov, 
verzia s úzkym podvozkom

Funkcia a bezpečnosť na najvyššej úrovni

Verzie:
Sudová zdvižka Secu Ex je k dispozícii v 3 rôznych variantoch, na zdvíhanie, 
prepravu a otáčanie sudov. Zvoľte si pre každý prípad použitia správny sudový 
upínač a nakombinujte ho s 3 rôznymi variantami podvozkov: úzký podvozok, 
široký podvozok nebo nastaviteľný podvozok (detailný popis nájdete na 
nasledujúcich stranách).

Sudová zdvižka Secu Ex

Vhodný pomocník pre skladovanie a manipuláciu so sudmi i v 
Ex zónách. Na základe znalostí a skúseností inžinierov a odborníkov na 
bezpečnosť vyvinul DENIOS novú sudovú zdvižku Secu EX, ktorá je vhodná pre 
použitie v oblastiach s nebezpečenstvom výbuchu.
To znamená: maximálná ochrana používateľa v citlivom prostredí a zhoda s 
požiadavkami ATEX už v sériovom vyhotovení.

Design a funkcia sudovej zdvižky Secu Ex spolu perfektne ladia. Z toho najviac 
profituje osoba, ktorá so sudovou zdvižkou pracuje. Celé vyhotovenie sudovej 
zdvižky Secu Ex je nenáročné na údržbu.

Sklopný nožný pedál a 
ochrana nohy pre optimálnu 
bezpečnosť

Upínacie zariadenie s 
integrovaným vyrovnaním 
potenciálu -  Ex ochrana 
do najmenších detailov

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Všetky zdvižky vo všetkých variantoch podvozku sú dostupné voliteľne v nízkej alebo vysokej verzii (detaily viď. tabuľka) - nízka verzia: 
napr. ukladanie sudov na palety alebo záchytné vane - vysoká verzia: napr. ukladanie sudov na záchytné vane alebo do sudových regálov.

Oceľový sud sa automaticky uchopí a bezpečne drží pod horným okrajomi suda 

Sudová zdvižka Secu Ex  s podávačom sudov

 W na zdvíhanie a prepravu 200-litrových oceľových sudov alebo sudov s prstencom
 W oceľový sud sa automaticky uchopí a bezpečne drží na hornom okraji suda
 W zdvíhanie suda bez námahy a presné klesanie pomocou nožného pedála
 W výšky zdvihu až do 1405 mm
 W sudová zdvižka so samozatváracím mechanizmom
 W sudová zdvižka špeciálne vyvinutá pre použitie v Ex prostredí
 W funkčnosť a bezpečnosť na najvyššej úrovni

Obj. č. 236-561-JA 

https://www.denios.sk/products/236561
https://www.denios.sk/products/236562
https://www.denios.sk/products/236559
https://www.denios.sk/products/236560
https://www.denios.sk/products/236563
https://www.denios.sk/products/236564
https://www.denios.sk/products/236561
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Automaticky zatváracia sudová svorka je ľahko nastaviteľná - na 
prispôsobenie a bezpečné držanie sudov rôznych veľkostí

 W na zdvíhanie a prepravu 200/220-litrových oceľových a plastových sudov
 W automaticky uzatvárateľné sudové kliešte sú rýchlo nastaviteľné - na 
prispôsobenie a bezpečné držanie sudov rôznych veľkostí

 W zdvíhanie suda bez námahy pomocou nožného pedálu, presné klesanie sa 
realizuje samostatným nožným pedálom

 W výška zdvihu až do 1320 mm
 W sudové kliešte môžu byť pohodlne nastavené na priemer suda pomocou 
ručného kolesa s aretáciou

 W sudová zdvižka špeciálne vyvinutá pre použitie v Ex prostredí
 W funkčnosť a bezpečnosť na najvyššej úrovni
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Sudové zdvižky vo verzii Ex

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Sudová zdvižka  Secu Ex  so sudovými kliešťami 

Sklopný nožný pedál a ochrana 
nohy pre optimálnu bezpečnosť

Sudová zdvižka Secu Ex  s obracačom sudov je v ponuke voliteľne 
s úzkym alebo širokým podvozkom, v nízkej alebo vysokej verzii

upínací systém s prizmatickými čeľusťami a upínacím pásom - sudy rôznych typov a veľkostí bezpečne uchopí a drží

Sudová zdvižka Secu Ex s obracačom sudov

 W na dvíhanie, prepravu a otáčanie 60- až 220-litrových plastových sudov  a sudov 
s vekom a tiež pre 60- až 200-litrové oceľové  sudy s lemom a sudy s prstencom

 W rozsah otáčania: > 360°
 W úchopný systém s prizmatickými upínacími čeľusťami a upínacím pásom - 
sudy rôznych typov a veľkostí sa bezpečne uchopia a držia

 W na zdvíhanie, otáčanie, miešanie,  vyprázdňovanie
 W manipulácia pomocou ovládania  ručným kolies umožňuje presné 
polohovanie suda

 W zdvíhanie suda bez námahy pomocou nožného pedála, presné klesanie sa 
realizuje  nožným pedálom

 W prostredníctvom 2 pevných a 2 otočných koliesok ľahko pojazdné (otočné 
kolesá s aretáciou)

 W výška zdvihu až do 1430 mm
 W funkčnosť a bezpečnosť na najvyššej úrovni
 W sudová zdvižka špeciálne vyvinutá pre použitie v Ex prostredí

Podvozok úzky široký

Celková výška [mm] 1635 2135 1635 2135

Max výška zdvihu [mm]* 930 1430 930 1430

Min výška zdvihu [mm] 120 120 – –
Použitie Zdvíhanie/točenie/preprava oceľových / sudov z umelej hmoty
Celková nosnosť [kg] 300
Vonkajšie rozmery Š x H [mm] 1216 x 1233
Obj. č. 236-573-JA 236-574-JA 236-571-JA 236-572-JA

*Min./max. výška zdvihu meraná od podlahy, resp. od europalety do spodnej hrany 200-litrového oceľového suda. Údaje sa môžu líšiť v 
prípade iných typov sudov

Sudová zdvižka  Secu Ex  
so sudovými kliešťami

Podvozok úzky široký nastaviteľný

Celková výška [mm] 1635 2135 1635 2135 1755 2255

Max výška zdvihu [mm]* 700 1200 700 1200 820 1320

Min výška zdvihu [mm] 120 120 – – – –
Použitie Zdvíhanie/preprava oceľových / plastových sudov
Celková nosnosť [kg] 300
Vonkajšie rozmery Š x H [mm] 1216 x 1233 1132 x 1290
Obj. č. 236-567-JA 236-568-JA 236-565-JA 236-566-JA 236-569-JA 236-570-JA

*Min./max. výška zdvihu meraná od podlahy, resp. od europalety do spodnej hrany 200-litrového oceľového suda. Údaje sa môžu líšiť v prípade iných typov sudov

Sudová zdvižka Secu Ex - 
s obracačom sudov 360  pre 
oceľové a plastové sudy

https://www.denios.sk/products/236573
https://www.denios.sk/products/236574
https://www.denios.sk/products/236571
https://www.denios.sk/products/236572
https://www.denios.sk/products/236567
https://www.denios.sk/products/236568
https://www.denios.sk/products/236565
https://www.denios.sk/products/236566
https://www.denios.sk/products/236569
https://www.denios.sk/products/236570


2 Elektro hydraulická sudová zdvižka

306 www.denios.sk/shop

Prevedenie Dosah upínača pre upevnenie suda: 130 mm Dosah upínača pre upevnenie suda: 260 mm

Vhodné pre 60- až 200-litrové oceľové sudy 60- až 200-litrové oceľové sudy
Max výška zdvihu [mm]* 1300 1300
Celková nosnosť [kg] 350 300
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 678 x 1510 x 1970 678 x 1640 x 1970
Obj. č. 280-739-JA 280-740-JA
Príslušenstvo

adaptér na prechod na inú verziu (platne adaptéra nie je možné kombinovať)
dosah sa zvýšil na 260 mm

zníženie nosnosti na 300 kg
zvýšenie nosnosti na 350 kg

zmenšenie rozsahu na 130 mm
Obj. č. 280-742-JA 280-741-JA

*merané na spodnej strany 200-litrového oceľového suda (max. výška zdvihu sa môže líšiť v prípade iných typov sudov)

Vďaka úzkemu podvozku budete mať sud na očiach

Multifunkčné ovládanie - zdvíhanie, spúšťanie a podjazd po stlačení tlačidla

Vďaka protizávažiu nie je nutné podchádzať ani obchádzať

Oceľový sud sa automaticky uchopí a bezpečne drží pod horným okrajomi suda 
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 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Elektrohydraulická sudová zdvižka s protizávažím a sudovým upínačom
 W elektrohydraulická sudová zdvižka s protizávažím pre obzvlášť pohodlnú 
manipuláciu so sudmi

 W elektrohydraulika podporuje presné zdvíhanie aj bezpečný pohyb - 
energeticky úsporné, ergonomické a efektívne

 W samozatvárací mechanizmus sudového upínača zdvižky pre oceľové sudy 
automaticky uchopí sud pod horný okraj a bezpečne ho drží

 W pre 60 až 200 litrové oceľové sudy a oceľové sudy s prstencom
 W s vysoko kvalitnou akumulátorovou batériou
 W sudové zdvižky sú v ponuke v nasledujúcich verziách: 
- dosah 130 mm (pre uchytenie záchytnej vane) s nosnosťou 350 kg 
- dosah 260 mm (pre uchytenie skrine) s nosnosťou 300 kg

 W sudovú zdvižku je možné dodatočne prestaviť na inú verziu pomocou 
príslušenstva "adaptér".

 W výška zdvihu až 1300 mm
 W bezpečnostné funkcie: 
- indikátor nabíjania 
- aktivácia iba pomocou kľúča 
- ochrana nôh 
- funkcia proti uviaznutiu 
- integrovaná signalizácia 
- núdzový vypínač

 W Pohodlné nabíjanie pomocou stočeného kábla a integrovaného 
napájacieho zdroja

 W vďaka protizávažiu nie je nutné podchádzať ani obchádzať
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https://www.denios.sk/products/280739
https://www.denios.sk/products/280740
https://www.denios.sk/products/280742
https://www.denios.sk/products/280741
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Typ WH P univerzál

Materiál Plast
Ø plynová fľaša, max. [mm] 320
Farba modrá verzia
Obj. č. pre 1 plynovú fľašu 240-854-JA
Obj. č. pre 2 plynové fľaše 241-360-JA
Obj. č. pre 3 plynové fľaše 241-361-JA

Typ GFS GFS

Ø plynová fľaša, max. 
[mm] 230 230

Skladovacia kapacita pre 
plynové flaše á 50 litrov 1 2

Vonkajšie rozmery 
Š x H x V (mm) 275 x 360 x 1005 560 x 410 x 1005

Celková nosnosť [kg] 75 150
Obj. č. 115-875-JA 115-873-JA

Typ WH 140-S WH 230-S WH 320-S

Ø plynová fľaša, max. [mm] 140 230 320
Materiál Oceľ Oceľ Oceľ
Povrch pozinkovaná verzia pozinkovaná verzia pozinkovaná verzia
Obj. č. pre 1 plynovú fľašu 136-479-JA 136-482-JA 136-485-JA
Obj. č. pre 2 plynové fľaše 136-480-JA 115-878-JA 136-486-JA
Obj. č. pre 3 plynové fľaše 136-481-JA 136-484-JA –
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Stenové držiaky na plynové fľaše

Držiak na stenu typ WH-S, z pozinkovanej ocele
 W stabilný
 W z pozinkovanej ocele
 W s reťazami na zaistenie fliaš

 W nástenný držiak pre max. 3 plynové fľaše
 W pre plynové fľaše s priemerom 140,  
230 a 320 mm

Univerzálny držiak na stenu typ WH-P, z plastu
 W pevne prevedenie
 W z polyetylénu (PE)
 W pre všetky plynové fľaše s priemerom 140 až 320 mm
 W upínací pás na zaistenie plynovej fľaše
 W integrované upevnenie  pre jednoduché rozostavenie 
niekoľkých plynových fliaš na stenu

 W s upevňovacími prvkami k pripevneniu na stenu

Stojan na plynové 
fľaše typ GFS

 W stojan na plynové fľaše až pre  
2 plynové fľaše (max. Ø 230 mm)

 W lakovaniá verzia, enciánová modrá  
(RAL 5010)

 W pripravené na pripevnenie  
o stenu

 W s bezpečnostnou reťazou
 W pre bezpečné uskladenie 
plynových fliaš

 W viacero stojanov môže 
byť spojených, aby tvorili 
jedno zariadenie

pre 1 plynovú fľašu Set pre 2 plynové fľaše Set pre 3 plynové fľaše

Stenový držiak typ WH-P univerzálny, 
pre 1 plynovú fľašu, možno 
individuálne rozšíriť

Nástenný držiak typ WH 140-S, až 
pre 3 plynové fľaše s  
max. Ø 140 mm

Nástenný držiak typ WH 230-S, 
až pre 3 plynové fľaše s  
max. Ø 230 mm

Nástenný držiak typ WH 320-S, 
až pre 2 plynové fľaše s  
max. Ø 320 mm

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     

https://www.denios.sk/products/240854
https://www.denios.sk/products/241360
https://www.denios.sk/products/241361
https://www.denios.sk/products/115875
https://www.denios.sk/products/115873
https://www.denios.sk/products/136479
https://www.denios.sk/products/136482
https://www.denios.sk/products/136485
https://www.denios.sk/products/136480
https://www.denios.sk/products/115878
https://www.denios.sk/products/136486
https://www.denios.sk/products/136481
https://www.denios.sk/products/136484


Typ GFT-S 4 GFT-S 8

Ø plynová fľaša, max. [mm] 230 230
Skladovacia kapacita pre plynové flaše á 50 litrov 4 8
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 860 x 650 x 1110 860 x 1200 x 1100
Otvory pre vidlice Š x V [mm] 165 x 65 160 x 78
Odstup otvorov pre vidlice [mm] 520 520
Celková nosnosť [kg] 400 640
Obj. č. 119-227-JA 119-228-JA
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Preprava plynových fliaš

Prepravné stojany na plynové fľaše
 W na skladovanie a bezpečnú prepravu plynových fliaš
 W pevná rámová konštrukcia zo žiarovo pozinkovanej ocele
 W 2-stranné závesné oká na žeriav na prepravu žeriavom

 W ochranné závory zaisťujú fľaše proti vypadnutiu
 W bočné upevňovacie háky pre zváracie príslušenstvo,  
ochranné masky atď.

Konštrukcia na prepravu plynových 
fliaš typ GFT-S 4 pre 4 fľaše

Konštrukcia na prepravu plynových 
fliaš typ GFT-S 8 pre 8 fliaš

Vyhrievací plášť pre plynové fľaše,  
aj v prevedení do 
výbušných priestorov Pozri stranu

264

https://www.denios.sk/products/119227
https://www.denios.sk/products/119228
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Typ GFP-50

Ø plynová fľaša, max. [mm] 230
Kapacita plynových fliaš 12
Verzia možnosť premiestňovania žeriavom
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 1030 x 805 x 1210
Celková nosnosť [kg] 960
Obj. č. 115-872-JA

pre bezpečnú manipuláciui s plynovými fľašami

Vozík na plynové fľaše typ KM Ergo

 W lakovaný, ergonomický vozík na plynové fľaše
 W jednoduchá výmena plynových fliaš
 W jednoduchá manipulácia, žiadne ťažké 
zdvíhanie

 W pre 1 plynovú fľašu à 50 litrov (max Ø 235 mm)
 W vr. upevňovacieho popruhu, držiaka na fľašu a 
zaisťovacej reťaze

 W pneumatiky (Ø 260 mm)

Typ KM Ergo

Ø plynová fľaša, max. [mm] 235
Kapacita plynových fliaš 1
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 600 x 500 x 1200
Celková nosnosť [kg] 80
Priemer kolesa [mm] 260
Obj. č. 255-319-JA

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     
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Preprava plynových fliaš

Prepravná paleta na plynové fľaše
 W paleta na skladovanie a transport  prázdnych a plných plynových fliaš
 W žiarovo pozinkovaná pevná oceľová konštrukcia
 W možnosť prepravy prostredníctvom vysokozdvižného vozíka alebo 
paletového vozíka

 W bezpečná preprava plynových fliaš rôznych veľkostí

Paleta na plynové fľaše, typ GFP-50 pre až 12 
plynových fliaš, Ø 230 mm, s bezpečnostnou závorou

Vozík na plynové fľaše typ KM Ergo pre 1 fľašu (max. Ø 235 mm)
Obj. č. 255-319-JA

https://www.denios.sk/products/115872
https://www.denios.sk/products/255319
https://www.denios.sk/products/255319


UNIVERZÁL?
OLEJ?
ŠPECIÁL?

Nájdite rýchlo ten správny sorbent.

Nielen pri výbere, ale tiež pri skladovaní a manipulácii so sorbentami, 
vzniká vždy mnoho otázok. Najlepšie urobíte, ak si včas zodpoviete 
tie najdôležitejšie otázky, ako a čo robiť a neopak nerobiť, pretože vo 
chvíli keď dôjde k úniku nezpečnej kvapaliny,už nezostáva veľa času. 
Nižšie sme pre Vás pripavii na túto tému malé zhrnutie.

www.denios.sk/know-how

Každá sekunda sa počíta: 
olejové škvrny na vodnej hladine

DENSORB sorbenty pre 
každý prípad použitia

Ako nakladať so sorbentami

3 kroky k výberu správneho sorbentu

PRAKTICKÝ SPRIEVODCA

NEHĽADAJTE!  NÁJDITE!

PRAKTICKÝ SPRIEVODCA

KNOW-HOW

DENIOS know-how
všetko, čo potrebujete vedieť DENSORB sorbentoch.

www.denios.sk/prakticky-sprievodca

www.denios.sk/sorbenty

www.denios.sk/3-kroky

www.denios.sk/ako-nakladat-so-sorbentami

Únik nebezepčných látok nepredstavuje hrozbu iba pre pôdu a pôdne 
organizmy, často tiež počúvame o katastrofách spôsobených únikom 
oleja na vodnú hladinu. Aké opatrenia je teda potrebné prijať? Aké 
vybavenie bude v prípade katastrofy potrebné? K čomu môže dôjsť, ak 
sa na niečo zabudne? Tieto otázky sa Vám teraz pokúsime zodpovedať.

Existujú tri typy sorbentov: UNIVERZÁL, OLEJ a ŠPECIÁL . Obzvlášť dôležité je mať vždy dostatok sorbentov na sklade, aby boli v prípade potreby k dispozícii v 
potrebnom množstve. Od rohoží cez granuláty až po núdzové sady, DENIOS ponúka širokú škálu sorbentov.

Aký druh kvapaliny potrebujete zachytiť?

Koľko má sorbent vydržať?

Akým spôsobom budete sorbenty používať?

Praktický sprievodca

Produkty

FAQ

Rozhovory

Skontrolujte si

Video

Whitepaper 

a veľa iného !

https://www.denios.sk/know-how
https://www.denios.sk/prakticky-sprievodca
http://www.denios.sk/sorbenty
http://www.denios.sk/3-kroky
https://www.denios.sk/ako-nakladat-so-sorbentami


Obj. č. 132-399-JAObj. č. 157-222-JA

Sorbenty DENSORB - skutočne komplexné!

Formát 2-vrstvové Rohože Hady Vankúše Varioform Uloženie sudu

Vlastnosť
rôzne šírky, uprostred a 
priečne perforované

pre každodenné použitie, 
čiastočne uprostred 
perforované

vysoká absorpčná kapa-
cita, ľahko tvarovateľné

vysoká sorpčná
kapacita, flexibilita

univerzálne použiteľné 
ako role, rohože, hady 
alebo hadřík

špeciálne prispôsobené 
pre 200 l sudy

Použitie:

na pokrytie väčších 
plôch, pod stroje, kde 
môže dochádzať k úni-
kom a pod.

k pracovným ponkom, na 
použitie počas servisu 
alebo údržby a pod.

na úniky, pod poškodené 
stroje a zariadenia a 
pod.

plnenie, netesnosti v 
potrubiach a prípojných 
miestach a pod..

dielenské vybavenie, 
servisné vozidlá, labora-
tórium a pod.

na použitie k čerpadlám 
alebo sudovým lievikom

UNIVERZÁL OLEJ ŠPECIÁL

hydrofilné, absorbuje takmer všetky tekutiny, 
napr. oleje, chladiace kvapaliny, mazivá, 
rozpúšťadlá, nemrznúce zmesi, emulzie olej-voda 
a iné kvapaliny na báze vody, ako aj neagresívne 
kyseliny a lúhy. 

Použitie: výroba, dielňa, sklad a pod.

pohlcuje olej a odpudzuje vodu. Na vode 
plávajúci olej bude zachytený bez kvapky vody. 
Na olej, benzín, naftu, rozpúšťadlá, petrolej a 
ďalšie kvapaliny na báze uhľovodíkov.

Použitie: vonkajšie skladovanie, nakladacia 
plocha, vodné plochy a mnoho iného.

na absorpciu kyselín, lúhov, agresívnych a 
kvapalín neznámeho pôvodu. Výstražné žltá 
farba upozorňuje na možné nebezpečenstvo. 

Použitie: laboratóriá, sklady, pri práci s 
agreívnymi chemikáliami a pod.

Otestujte si DENSORB!

Presvedčte sa o vynikajúcich vlastnos-
tiach jemných sorpčných rohoží! Vyžia-
dajte si našu sadu vzoriek zdarma!

Sada vzoriek 
DENSORB UNIVERZÁL

Vyskúšajte rôzne formáty sorpčnej 
netkanej textílie s našou štarto-
vacou sadou.

DENSORB štartovacia 
sada UNIVERZÁL

Hladký nestrapkavý 
povrch

Hladký nestrapkavý 
povrch

Veľmi savé 
sorpčné rúno

Hladký nestrapkavý 
povrch

Hladký nestrapkavý 
povrch

Veľmi savé 
sorpčné rúno

hladký nestrapkavý 
povrch

vysoko savé 
sorpčné rúno

Veľmi savé 
sorpčné rúno 

 W pre jednorazové, krátkodobé 
použitie v prípade únikov

 W obojstranné, vysoko savé vlákno 
pre rýchlu absorpciu vytečenej 
kvapaliny

 W extra kvalita spĺňa veľké nároky 
na životnosť a efektívnosť

 W dodatočná pevná vrstva sorpčnej 
textílie na vrchnej strane 
zaisťuje vysokú odolnosť proti 
roztrhnutiu a oderuvzdornosť

 W pre dlhodobejšie použitie
 W ideálne pre výrobné haly, labo-
ratóriá a priestory, v ktorých je 
vyžadovaná maximálna čistota

 W nestrapkavý materiál umožní 
použitie aj v prevádzke napr. s 
vysokozdvižnými vozíkmi

 W optimálny pomer cena/výkon

 W pre najvyššie nároky na čistotu 
a trvácnosť

 W odolné voči oderu a vďaka tomu 
optimálne pre rôzne použitie

 W nestrapkavý materiál umožní 
použitie aj v prevádzke napr. s 
vysokozdvižnými vozíkmi



DENSORB® havarijné sady 
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Obsah: 
40 rohoží 50 x 40 cm 
3 hady 120 x 7,5 cm 
2 x 400 g sorbent Multi-Sorb na  
chemikálie a kyseliny 
1 ochranné okuliare typ V-Maxx 
1 pár chemických ochranných rukavíc 
1 tvárová ochranná polomaska typ 6000 
1 chemický ochranný oblek typ 4, 5, 6 
zoznam chemických odolností

Použitie DENSORB ŠPECIÁL 

Absorpčná kapacita 
[l / BJ] 42

Vonkajšie rozmery  
D x Š x V [mm] 610 x 400 x 290

Hmotnosť [kg] 10
Obj. č. 163-776-JA
Príslušenstvo

Obj. č. Sada k doplneniu 200-211-JA

Sada ŠPECIÁL pre prípad nehody s chemikáliami

 W obsahuje sorbenty na chemikálie a kyseliny
 W vrátane OOP pre chemické odkvapy
 W ideálne pre použitie mobilné všade tam, kde môže dôjsť k 
úniku nebezpečných látok

 W vrátane OOPP pre chemické úniky

 W špeciálne pre nehody s agresívnymi chemikáliami

Obj. č. 211-123-JA

Učte sa od profesionálov!
 W teoretické znalosti v praxi

Praktické školenie a tréning "Použitie DENSORB v praxi“
Pod odborným dohľadom si vyskúšajte , ako sa správne zachovať v prípade nehody a úniku nebezpečných kvapalín.Na praktickom školení a tréningu 
"Použitie DENSORB v praxi" sa Vaši zamestnanci dozvedia, ako správne použiť DENSORB havarijnú sadu a ako zabrániť a bojovať proti šíreniu úniku 
nebezpečných látok. Zamestnanci, ktorí školenie navštívia si budú vedieť poradiť, ako v prípade nehody postupovať. Tento seminár je súčasťou 
havarijného opatrenia dľa ISO14001:2015 Kap. 8.2

Obsah školenia (teória):
 W základné znalosti legislatívy a ekologických aspektov
 W prevencia úniku
 W plánovanie a vykonávanie havarijných opatrení
 W príklady prípadov únikov
 W oblasti použitia núdzových súprav absorpčných prostriedkov

Obsah školenia (prax):
 W správne používanie núdzového vybavenia
 W praktický výcvik založený na kontrolovanom úniku v postupnosti dôležitej 
pre prevádzku

 W voliteľne: Kontrola potenciálnych miest nehody
 W voliteľne: Rady o technických riešeniach týkajúcich sa riadenia únikov

Váš priamy kontakt s nami: 0800 11 80 70 

Dátum: na základe dopytu

Miesto: u Vás vo firme

Čas trvania: cca 2 hodiny

na základe dopytuCena

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

https://www.denios.sk/products/163776
https://www.denios.sk/products/200211
https://www.denios.sk/products/211123


313

2

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Ma
ni

pu
lá

ci
a 

s 
ne

be
zp

eč
ný

m
i l

át
ka

m
i

DENSORB® havarijné sady

Núdzové súpravy DENSORB by mali byť vždy blízko pri práci s nebezpečnými materiálmi, aby v prípade úniku mohli rýchlo reagovať. DENIOS ponúka celý rad 
praktických núdzových súprav, vyrobených z absorpčných prostriedkov, osobných ochranných prostriedkov a príslušenstva. 

Absorpčná kapacita až 100 litrov

Vlastnosti Použitie

So sypkým 
sorbentom

Označenie havarijnej súpravy 
DENSORB

Na voľnom 
priestran-
stve

Nosnosť 
(max. 10 kg)

S kolies-
kami Strana

K dispozícii 
súprava na 
doplnenie

Stojací na 
podlahe

Uzamyka-
teľné

Špeciálna sada pre nehody s chemikáliami

Havarijná sada v taške odolná voči 
poveternostným podmienkam 

Núdzová sada v priehľadnej taške

Mobilná sada v prepravnom 
boxe na kolieskach

Absorpčná kapacita až 300 litrov

Bezpečnostný box, stredný 

Núdzová súprava v kontajneri na kolieskach, 
B24

Núdzová súprava v prepravnom boxe 

Mobilná havarijná sada  
DENSORB vo vozíku Caddy Small

Absorpčná kapacita až 500 litrov

Bezpečnostný box, veľký 

Núdzová súprava v kolieskovom kontajneri, 
B36

Bezpečnostná schránka Maxi

Bezpečnostný box, malý 

Núdzová súprava v kontajneri na kolieskach, 
B12

Núdzová sada v boxe s vekom

Mobilná havarijná sada vo vozíku 
DENSORB Caddy Extra Large

Mobilná havarijná sada DENSORB 
Caddy Medium

Absorpčná kapacita až 200 litrov

Absorpčná kapacita viac ako 500 litrov

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Mobilná súprava v praktickom kufri

Mobilná sada v stabilnom prepravnom boxe

Mobilná sada v priehľadnom vreci

Núdzová sada v pevnej prenosnej taške

Núdzová súprava v stohovateľnom 
kontajneri Euro

Núdzová sada v červenej sklápacej boxe

334
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338

338

341

339

338

340

340

340

DENSORB núdzové sady nájdete v kategórii sorbenty - núdzová sada. 
 

www.denios.sk/kat/39126



Zoznam chemickej odolnosti sorbentov
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Acetaldehyd • •

Acetón • • •

Acetylchlorid  • •

Allylalkohol • •

Amoniak (bezvodný) • • •

Amylalkohol • •

Anilín • •

Benzaldehyd • • •

Benzín • • •

Benzol • • •

Benzylalkohol • •

Bróm • •

Brzdová kvapalina • • •

Butylacetát • • •

Butylalkohol • • •

Butylglykol • • •

Cellosolve® acetát • • •

Chlorbenzol • •

Chlorethán • • •

Chlorid sodný  • •

Chlornaftalín • • •

Chlornan sodný • •

Chloroform • • •

Cyklohexán • • •

Dibutylftalát • • •

Diethylether • • •

Dietylamín • • •

Dimethylformamid • • •

Dimethylsulfoxid • • •

Dioktylftalát • • •

Dusičnan sodný • •

Dusičnan strieborný • •

Éter • • •

Ethylacetát • • •

Ethylalkohol (Ethanol)  • • •

Ethylbenzén • • •

Ethylchlorid • • •

Ethylendichlorid • • •

Ethylenglykol • •

Ethyléther • • •

Ethylpropionát • • •

Fenol • •

Fluorid amonný • • •

Formaldehyd • •

Freón • • •

Furfural • • •

Glycerol • •

Hexán • • •

Hydrazin • •

Hydrochinón • • •

Hydrogenuhličitan sodný • •

Hydroxid amonný • • •

Hydroxid draselný • •

Hydroxid sodný (do 30 %) • •

Hydroxid vápenatý • •

Isoamylacetát • • •

Isobutylalkohol • • •

Izooctán • • •

Izopropylacetát • • •

Izopropylalkohol • • •

Ketón • • •

Kresol • • •

Kyanovodík  • • •

Kyselina akrylová •

Kyselina aminobenzoová •

Kyselina benzoová •

Kyselina boritá •

Kyselina chlorovodíková •

Kyselina chrómová (do 50 %) •

Kyselina citrónová  •

Kyselina dusičná (do 70 %) •

Kyselina fluorovodíková •

Kyselina fluorovodíková (do 48 %) •

Kyselina fosforečná   •

Kyselina karbolová •

Kyselina linolová •

Kyselina octová •

Kyselina propionová •

Kyselina sírová (do 50 %) •

Kyselina solná (do 37 %) •

Lanový olej • • •

Letecké palivo  • • •

Lúh sodný (do 30 %) • •

Mazací olej • • •

Methyl Cellosolve®  • • •

Methylalkohol • • •

Methylamín • • •

Methylenbromid • • •

Methylenchlorid • • •

Methyléther  • • •

Methylethylketón • • •

Methylizobutylketón • • •

Methylmetakrylát  • • •

Minerálny olej • • •

Monoethanolamín • • •

Morfolín • • •

Motorový olej • • •

Nafta • • •

Naftalín • • •

Nitrometán  • • •

Oktán  • • •

Parafín • • •

Perchlorethylén • • •

Peroxid vodíka (do 30 %) • •

Petrolej • • •

Prevodový olej • • •

Propanol • •

Propylalkohol   • • •

Propylenglykol • • •

Resorcinol • •

Silikonový olej  • • •

Síra uhlíková • •

Styrén  • • •

Terpentýn • • •

Tetrachlor uhlíkový • • •

Toluén • • •

Transformátorový olej  • • •

Trichlorethylén • • •

Triethylenglykol • • •

Vykurovací olej • • •

Xylén • • •

DENIOS vám ponúka mimoriadne veľký sortiment rôznych vysokokvalitných sorbentov. Nájdete tu ten správny produkt pre vaše individuálne potreby. 
Využite náš vyhľadávač sorbentov a jednoducho nájdite ten správny produkt v niekoľkých krokoch. Začni teraz.

www.denios.sk/sorbenty

NÁJDITE TEN SPRÁVNY SORBENT

Upozornenie:
Tento zoznam odolností platí pre všetky sorbenty z polypropylénu. Znášanlivosť DENSORB sorbentov bola testovaná s ohľadom na rôzne chemikálie. Z dôvodu neovplyvniteľných faktorov pri použití 
sorbentov nemôže DENIOS zaručiť 100% savosť vo všetkých prípadoch. Pre Vašu bezpečnosť odporúčame vykonať test odolnosti a absorpcie chemikálií pomocou DENSORB sorbentov ešte pred 
zakúpením. Ak máte akékoľvek otázky alebo chcete vyskúšať vzorky (zdarma), zavolajte nám na bezplatnú linku: 0800 11 80 70

https://www.denios.sk/sorbenty
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Rohože Light Light Light Light Light Light- bez perforácie Light- bez perforácie Light- bez perforácie

Vonkajšia dĺžka [mm] 240 400 500 500 1500 500 500 800
Vonkajšia šírka [mm] 200 370 400 400 800 400 400 500
Perforácia nie nie áno áno nie áno áno nie
Balenie (BJ) 200 ks 200 ks 100 ks 200 ks 10 ks 50 ks 100 ks 50 ks
Absorpčná kapacita [l / BJ] 38 118 80 160 48 62 124 124
Obj. č. 175-581-JA 177-885-JA 207-920-JA 175-014-JA 180-856-JA 207-921-JA 175-015-JA 191-669-JA

 

Rola
Light,  
úzka

Light,  
úzka

Light, 
široká

Light,  
úzka

Light, 
široká

Light, extra 
široká

Heavy,  
úzka

Heavy,  
úzka

Heavy, 
široká

Heavy, 
široká

Vonkajšia dĺžka [m] 45 45 45 90 90 45 45 45 45 70
Vonkajšia šírka [mm] 380 380 760 380 760 1500 380 380 760 760
Balenie (BJ) 1 rola(-y) 2 rola(-y) 1 rola(-y) 2 rola(-y) 1 rola(-y) 1 rola(-y) 1 rola(-y) 2 rola(-y) 1 rola(-y) 1 rola(-y)
Absorpčná kapacita [l / BJ] 68 137 137 274 274 270 106 211 211 329
Obj. č. 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

Veľmi savé 
sorpčné rúno 

Tabuľka vhodnosti použitia sorbentov

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Rohože Universal ECONOMY SINGLE
Extrémne savé sorpčné rohože UNIVERZÁL bezpečne a rýchlo zachytia vytečenú 
kvapalinu, sú univerzálne použiteľné, v ponuke v rôznych veľkostiach

 W pre rýchle, jednoduché použitie v prípade odkvapov, napr. pod strojom
 W vhodné ako podložka počas vykonávania servisu či opráv
 W sivá farba kryje nečistoty, vďaka tomu môžu byť textílie dlhšie používané bez toho, 
aby pôsobili nevzhľadne

 W vhodné pre priestory, kde sa skladujú alebo spracúvajú agresívne chemikálie
 W odolnosť voči roztrhnutiu i v nasýtenom stave

Výhodné ceny pre velkoodberateľov, informujte sa na 0800 11 80 70

UNIVERSAL - pre oleje, chladiace kvapaliny, mazadlá a rozpúšťadlá, ako aj vodné roztoky

Heavy: zdvojená hrúbka materiálu pre veľké objemy kvapaliny
Light: tenšia hrúbka materiálu pre malé úniky a kvapky

pre rýchle oddelenie sú roly priečne 
preforované  v rastri 43 cm  Vhodné na 
zachytenie rozliatych látok a sprejov. 

Baly Universal ECONOMY SINGLE

Extrémne savá absorpčná textília vyrobená z polypropylénu s obojstranne otvorenou 
štruktúrou jemných vlákien pre rýchlu absorpciu unikajúcich kvapalín

https://www.denios.sk/products/175581
https://www.denios.sk/products/177885
https://www.denios.sk/products/207920
https://www.denios.sk/products/175014
https://www.denios.sk/products/180856
https://www.denios.sk/products/207921
https://www.denios.sk/products/175015
https://www.denios.sk/products/191669
https://www.denios.sk/products/259105
https://www.denios.sk/products/173862
https://www.denios.sk/products/173867
https://www.denios.sk/products/173858
https://www.denios.sk/products/173871
https://www.denios.sk/products/178453
https://www.denios.sk/products/259107
https://www.denios.sk/products/173857
https://www.denios.sk/products/173866
https://www.denios.sk/products/259104
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DENSORB® sorbenty

 W prídavná robustná vrstva z vlákien na vrchnej strane zaručí vysokú odolnosť voči oderu a roztrhnutiu 
i v nasýtenom stave

 W vďaka hladkému nestrapkému povrchu je možné materiál používať napríklad nasledovne:  
- podložka pod stroje  alebo k zotretiu znečistených povrchov, počas vykonávania servisov či opráv  
- ochrana podlahy alebo ako  podložka na pracovnú plochu pod stroje, kde dochádza k úniku 
nebezpečných kvapalín a je nutná ich rýchla absorpcia

 W ideálne riešenie pre dlhodobé použitie

extra savé sorpčné vlákno v kombinácii s hladkým nestrapkavým povrchom zaručí dlhú 
životnosť a efektívnosť

Výhodné ceny pre velkoodberateľov, informujte sa na 0800 11 80 70
Heavy: zdvojená hrúbka materiálu pre veľké objemy kvapaliny
Light: tenšia hrúbka materiálu pre malé úniky a kvapky

UNIVERSAL - pre oleje, chladiace kvapaliny, mazadlá a rozpúšťadlá, ako aj vodné roztoky

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Rola
Light,  
úzka

Light, 
široká

Heavy, 
úzka

Heavy, 
široká

Vonkajšia dĺžka [m] 90 90 45 45
Vonkajšia šírka [mm] 500 1000 500 1000
Balenie (BJ) 2 rola(-y) 1 rola(-y) 2 rola(-y) 1 rola(-y)
Absorpčná kapacita [l / BJ] 328 328 215 215
Obj. č. 243-799-JA 243-800-JA 243-801-JA 243-802-JA

Baly Universal ECONOMY DOUBLE
Roly sú naviac perforované priečne v rastri 40 cm. Je možné ľahko odtrhnúť potrebné množstvo a použiť toľko materiálu, 
koľko je naozaj potrebné. Extra široké roly pre prekrytie väčších plôch.

Rohože Light Light- bez perforácie

Vonkajšia dĺžka [mm] 500 500
Vonkajšia šírka [mm] 400 400
Balenie (BJ) 200 ks 100 ks
Absorpčná kapacita [l / BJ] 146 96
Obj. č. 243-791-JA 243-798-JA

Rohože Universal ECONOMY DOUBLE

Perforované rohože je možné pri 
malých únikoch ľahko odtrhnúť a 
týmto spôsobom šetriť materiál

Dodáva sa v praktickom dávkovacom boxe pre rýchle a účinné použitie

https://www.denios.sk/products/243799
https://www.denios.sk/products/243800
https://www.denios.sk/products/243801
https://www.denios.sk/products/243802
https://www.denios.sk/products/243791
https://www.denios.sk/products/243798
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DENSORB® sorbenty

 W vysoká mechanická zaťažiteľnosť zaručí dlhodobé použitie

s trvanlivou ochrannou vrstvou bez rozstrapkávania na hornej a spodnej strane

 W ochrana podlahy alebo ako podložka pod pracovný stôl alebo plochu
 W vďaka hladkému nestrapkavému povrchu je materiál odolný voči oderu a vďaka tomu vhodný tiež pre 
jemné použitie

 W vhodné i na ostré povrchy
 W obojstranné zosilenie vďaka robustnému vláknu zaručí vysokú odolnosť voči oderu a roztrhnutiu
 W obzvlášť kvalitný materiál zvyšuje sorpčnú kapacitu

Výhodné ceny pre velkoodberateľov, informujte sa na 0800 11 80 70
Heavy: zdvojená hrúbka materiálu pre veľké objemy kvapaliny
Light: tenšia hrúbka materiálu pre malé úniky a kvapky

UNIVERSAL - pre oleje, chladiace kvapaliny, mazadlá a rozpúšťadlá, ako aj vodné roztoky

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Rohože Light Light- bez perforácie

Vonkajšia dĺžka [mm] 500 500
Vonkajšia šírka [mm] 400 400
Balenie (BJ) 100 ks 100 ks
Absorpčná kapacita [l / BJ] 70 100
Obj. č. 248-913-JA 248-914-JA

Rohože Universal ECONOMY TRIPLE
rohože orezané podľa potreby sú dodatočne perforované v strede pre účely hospodárneho využitia

Rola
Light,  
úzka

Light, 
široká

Heavy, 
úzka

Heavy, 
široká

Vonkajšia dĺžka [m] 45 45 45 45
Vonkajšia šírka [mm] 380 760 380 760
Balenie (BJ) 1 rola(-y) 1 rola(-y) 1 rola(-y) 1 rola(-y)
Absorpčná kapacita [l / BJ] 60 120 85 170
Obj. č. 248-907-JA 248-908-JA 248-909-JA 248-910-JA

Baly Universal ECONOMY TRIPLE
na rozdelenia podľa potreby majú roly pozdĺžnu a priečnu perforáciu

https://www.denios.sk/products/248913
https://www.denios.sk/products/248914
https://www.denios.sk/products/248907
https://www.denios.sk/products/248908
https://www.denios.sk/products/248909
https://www.denios.sk/products/248910


Rohože Light Light- bez perforácie

Vonkajšia dĺžka [mm] 500 500
Vonkajšia šírka [mm] 400 400
Balenie (BJ) 200 ks 100 ks
Absorpčná kapacita [l / BJ] 161 101
Obj. č. 219-426-JA 219-427-JA
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Rola Light, úzka Light, široká Heavy, úzka Heavy, široká

Vonkajšia dĺžka [m] 90 90 45 45
Vonkajšia šírka [mm] 500 1000 500 1000
Balenie (BJ) 2 rola(-y) 1 rola(-y) 2 rola(-y) 1 rola(-y)
Absorpčná kapacita [l / BJ] 363 363 226 226
Obj. č. 219-430-JA 219-431-JA 219-432-JA 219-433-JA

PREMIUM VÝROBOK

vysoko savé sorpčné prostriedky s hladkým nestrapkavým povrchom na oboch stranách pre najvyššie požiadavky na čistotu, 
dlhú životnosť a odolnosť voči oderu a roztrhnutiu

DENSORB® sorbenty

rohože orezané podľa potreby sú dodatočne perforované v strede

Rohože Universal PREMIUM TRIPLE

dodáva sa v praktickej dávkovacej 
škatuli pre rýchle a účinné použitie

 W vysoká mechanická zaťažiteľnosť garantuje dlhodobé použitie
 W odolné voči oderu, vďaka tomu optimálne pre dlhodobé použitie
 W obojstranná výstuž sorpčnej textílie pomocou vlákien vyrobených pod dýzou zaisťuje 
maximálnu odolnosť proti roztrhnutiu a oderuvzdornosť

 W vďaka hydrofilnému vystlaniu spoľahlivo nasiaknu takmer všetky kvapaliny
 W veľmi nízke riziko vykvapkania vzhľadom na výraznú priľnavosť medzi povrchom vlákien 
a prijatej kvapaliny

UNIVERSAL - pre oleje, chladiace kvapaliny, mazadlá a rozpúšťadlá, ako aj vodné roztoky

Výhodné ceny pre velkoodberateľov, informujte sa na 0800 11 80 70 Heavy: zdvojená hrúbka materiálu pre veľké objemy kvapaliny
Light: tenšia hrúbka materiálu pre malé úniky a kvapky

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Roly sú naviac perforované priečne v rastri 
40 cm. Je možné odtrhnúť potrebné množstvo 
a použiť toľko materiálu, koľko je práve 
nutné. Extra široké roly vhodné pre prekrytie 
väčších plôch. 

Roly Universal PREMIUM TRIPLE

Vyžiadajte si bezplatne sadu 
vzoriek!

Pozri stranu

311

https://www.denios.sk/products/219426
https://www.denios.sk/products/219427
https://www.denios.sk/products/219430
https://www.denios.sk/products/219431
https://www.denios.sk/products/219432
https://www.denios.sk/products/219433
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Rozmery Ø x D (mm) 75 x 1200 75 x 1800 75 x 3000 75 x 5000 75 x 20000

Balenie (BJ) 20 ks 12 ks 4 ks 4 ks 1 ks
Absorpčná kapacita [l / BJ] 53 47 25 53 56
Prevedenie pripravený ihneď k použitiu pripravený ihneď k použitiu pripravený ihneď k použitiu pripravený ihneď k použitiu na orezávanie
Obj. č. 123-138-JA 123-139-JA 123-140-JA 258-259-JA 263-307-JA
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Vonkajšie rozmery D x Š [mm] 250 x 250 460 x 460

Balenie (BJ) 30 ks 16 ks
Absorpčná kapacita [l / BJ] 49 85
Obj. č. 123-134-JA 123-135-JA

Rozmery Ø x D (mm) 8 x 1200 8 x 3000

Balenie (BJ) 20 ks 8 ks
Absorpčná kapacita [l / BJ] 120 120
Obj. č. 289-731-JA 289-733-JA

Vonkajšie rozmery D x Š [mm] 450 x 400 300 x 200

Baliaca jednotka (ks/BJ) 20 ks 50 ks
Absorpčná kapacita [l / BJ] 120 90
Obj. č. 289-735-JA 289-737-JA

TOP PRODUKT

DENSORB® sorbenty

 W na zachytenie únikov kvapalín, napr. pod potrubia, ventily, príruby, spoje a kohúty
 W ideálne pre dlhodobejšie použitie napr. pri stáčaní
 W obzvlášť flexibilný tvar zaručí neobmedzenú použiteľnosť i na ťažko prístupných miestach

UNIVERSAL - pre oleje, chladiace kvapaliny, mazadlá a rozpúšťadlá, ako aj vodné roztoky

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     

 W Ideálne na dlhodobé použitie všade tam, kde je často potrebné 
zachytávať úniky, napr. pri strojoch alebo pri stáčaní

 W tvar hada je ideálny na zachytenie únikov

 W Univerzálne vhodné použitie vo výrobe a dielňach 

 W vďaka dobrej tvarovateľnosti materiálu obzvlášť vhodné na umiestnenie 
okolo rohov a podstavcov stroja, ako aj pozdĺž stien

výplň z polypropylénových vlákien s obzvlášť dobrou sorpčnou schopnosťou. 
Kvapaliny sú spoľahlivo zachytené a môžu byť jednoducho zlikvidované.

s polypropylénovou výplňou

Sorpčné hady UNIVERZÁL

Sorpčné vankúše UNIVERZÁL

výplň z polypropylénu s obzvlášť dobrou absorpčnou schopnosťou. 
Kvapaliny sú spoľahlivo zachytené.

s polypropylénovou výplňou

výplň z minerálnych vlákien s extrémne 
vysokou sorpčnou kapacitou.

s výplňou z minerálnych vlákien

 W veľmi dobrá chemická odolnosť  a odolnosť voči vysokým teplotám

výplň z minerálnych vlákien s extrémne 
vysokou sorpčnou kapacitou

S výplňou z minerálnych vlákien

 W veľmi dobrá chemická odolnosť  a odolnosť voči vysokým teplotám

NOVINKA

NOVINKA

https://www.denios.sk/products/123138
https://www.denios.sk/products/123139
https://www.denios.sk/products/123140
https://www.denios.sk/products/258259
https://www.denios.sk/products/263307
https://www.denios.sk/products/123134
https://www.denios.sk/products/123135
https://www.denios.sk/products/289731
https://www.denios.sk/products/289733
https://www.denios.sk/products/289735
https://www.denios.sk/products/289737
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Sorpčné roly a rohože s nepriepustnou PE fóliou
nepriepustná PE fólia na spodnej strane sorpčného materiálu zabraňuje pretečeniu 
zachytenej kvapaliny. 
Podlahy, pracovné stoly a iné povrchy tak zostávajú čisté. 
pevná nestrapkavá ochranná vrstva na vrchnej strane sorpčného materiálu zaručí vysokú 
odolnosť voči oderu a umožňuje bezproblémový prechod a prejazd. 
obzvlášť hrubý materiál (heavy) pre maximálnu absorpčnú kapacitu a odolnosť proti roztrhnutiu 
ideálne pre dlhodobé použitie

 W univerzálne pre použitie vo výrobe, skladoch a dieľňach

Prevedenie Rohože Rola, úzká Rola, široká

Vonkajšia dĺžka [m] 0,4 40,0 40,0
Vonkajšia šírka [mm] 400 400 800
Balenie (BJ) 100 ks 2 rola(-y) 1 rola(-y)
Absorpčná kapacita [l / BJ] 62 125 125
Obj. č. 273-340-JA 273-341-JA 273-342-JA

Maskovacie sorpčné roly a rohože

 W vďaka odolnej hornej vrstve môže byť bezproblémové použité ako podlahová rohožka aj v prípade 
intenzívneho namáhania

 W zabránenie úrazom a nákladom na čistenie
 W veľmi nízke riziko vykvapkania vzhľadom na výraznú priľnavosť medzi povrchom vlákien a prijatej 
kvapaliny

maskovací vzor spoľahlivo maskuje fľaky a znečistenie 
a preto môže byť dlhodobo používaný

Horná maskovacie vrstva sa skladá z veľmi robustného materiálu, ktorý odoláva intenzívnej záťaži.

... Je okamžite absorbovaná maskovacím 
sorbentom a už po krátkej dobe zmizne vizuálne.

Čerstvá olejová škvrna...

Prevedenie Rola, úzká Rola, široká Rola, extra široká Rohože Rohože, široké

Vonkajšia dĺžka [m] 45,0 45,0 45,0 0,8 2,0
Vonkajšia šírka [mm] 380 760 1500 500 780
Balenie (BJ) 2 rola(-y) 1 rola(-y) 1 rola(-y) 50 ks 10 ks
Absorpčná kapacita [l / BJ] 187 187 387 110 85
Obj. č. 163-792-JA 163-777-JA 181-593-JA 196-540-JA 268-662-JA

hladká, nestrapkavá 
ochranná vrstva

veľmi savé
sorpčné rúno

nepriepustná 
PE fólia 

Veľmi savé 
sorpčné rúno

Extra hrubá 
ochranná vrstva

DENSORB® sorbenty

UNIVERSAL - pre oleje, chladiace kvapaliny, mazadlá a rozpúšťadlá, ako aj vodné roztoky

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

https://www.denios.sk/products/273340
https://www.denios.sk/products/273341
https://www.denios.sk/products/273342
https://www.denios.sk/products/163792
https://www.denios.sk/products/163777
https://www.denios.sk/products/181593
https://www.denios.sk/products/196540
https://www.denios.sk/products/268662
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Prevedenie Classic, rohože Classic, rola

Vonkajšia dĺžka [m] 0,50 50,00 50,00
Vonkajšia šírka [mm] 500 500 1000
Balenie (BJ) 50 ks 1 rola(-y) 1 rola(-y)
Absorpčná kapacita [l / BJ] 38 75 150
Obj. č. 123-093-JA 129-630-JA 129-632-JA

Prevedenie
Extra – 

Light
Extra – 
Heavy

Extra PE - Light  
(s protišmykovou 

fóliou z PE)

Extra PE - Light  
(s protišmykovou 

fóliou z PE)

Extra PE - Light  
(s protišmykovou 

fóliou z PE)

Profesionál so sa-
molepiacou PE fóliou

Profesionál so  
samolepiacou PE fóliou

Vonkajšia dĺžka [m] 100 50 15 30 30 15 30
Vonkajšia šírka [mm] 1000 1000 910 910 1000 800 1000
Balenie (BJ) 1 rola(-y) 1 rola(-y) 1 rola(-y) 1 rola(-y) 1 rola(-y) rola(-y) rola(-y)
Absorpčná kapacita [l / BJ] 200 150 50 92 50 20 50
Plošná hmotnosť  [g/m²] 300 600 360 360 350 350 350
Obj. č. 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 chodníky a príjazdové cesty zostávajú čisté a nekĺzavé.
 W znečistenia, ako napr. stopy po oleji sa neprenášajú do iných priestorov.
 W nestrapkavé vlákno, vysoko odolné voči rozthnutiu
 W vhodné i pre vysoké zaťaženie, napr. v prevádzke s vysokozdvižnými vozíkmi
 W výrazne sa znižuje únava pri dlhom státi
 W vhodné aj v prípade prísnych nárokov, napr. pri namáhaní vysokozdvižnými vozíkmi

Rola z ihlovaného rúna Professional pre maximálnu bezpečnosť

protišmyková, 
nepriepustná
PE vrstva

robustné ihlové rúno

robustné ihlové rúno

protišmyková,
nepriepustná
PE vrstva

DENSORB® sorbenty pre pokrytie podlahy

Rohože a roly „Classic"

Podlahové roly pre chodníky a cesty

 W vysoko savé 
 W oproti plastovým produktom, pohltí tento materiál rýchlo a jednoducho i 
roztoky na báze vody

 W vyrobené z recyklovateľných vlákien, odolných voči rozpúšťadlám
 W dobrá odolnosť voči rozrthnutiu, vhodné pre normálne zaťaženie

UNIVERSAL - pre oleje, chladiace kvapaliny, mazadlá a rozpúšťadlá, ako aj vodné roztoky

Rola z ihlovaného rúna „Extra PE“

Heavy: zdvojená hrúbka materiálu pre veľké objemy kvapaliny
Light: tenšia hrúbka materiálu pre malé úniky a kvapky

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Sorpčná rola z ihlovaného rúna 
„Extra PE“ s protišmykovou a 
nepriepustnou vrstvou zabraňuje 
prenikaniu tekutín na podlahu

Podlahové role typ „Extra PE“ a „Professional“ 
umožňujú aj prejazd vysokozdvižných vozíkov.

https://www.denios.sk/products/123093
https://www.denios.sk/products/129630
https://www.denios.sk/products/129632
https://www.denios.sk/products/129633
https://www.denios.sk/products/129634
https://www.denios.sk/products/280997
https://www.denios.sk/products/280996
https://www.denios.sk/products/129635
https://www.denios.sk/products/265655
https://www.denios.sk/products/268019
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Prevedenie
Light,  
úzka

Light,  
úzka

Light, 
široká

Light,  
úzka

Light, 
široká

Light,  
extra široký

Heavy,  
úzka

Heavy, 
úzka

Heavy, 
široká

Heavy, 
široká

Vonkajšia dĺžka [m] 45 45 45 90 90 45 45 45 45 70
Vonkajšia šírka [mm] 380 380 760 380 760 1500 380 380 760 760
Balenie (BJ) 1 rola(-y) 2 rola(-y) 1 rola(-y) 2 rola(-y) 1 rola(-y) 1 rola(-y) 1 rola(-y) 2 rola(-y) 1 rola(-y) 1 rola(-y)
Absorpčná kapacita [l / BJ] 68 137 137 274 274 270 106 211 211 329
Obj. č. 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

Prevedenie Light Light Light Heavy Light- bez perforácie Light- bez perforácie

Vonkajšia dĺžka [mm] 400 500 500 500 500 500
Vonkajšia šírka [mm] 370 400 400 400 400 400
Perforácia nie áno áno nie áno áno
Balenie (BJ) 200 ks 100 ks 200 ks 100 ks 50 ks 100 ks
Absorpčná kapacita [l / BJ] 118 80 160 96 62 124
Obj. č. 177-881-JA 207-923-JA 175-018-JA 189-447-JA 207-922-JA 175-016-JA

veľmi savé
sorpčné rúno

DENSORB® sorbenty

Heavy: zdvojená hrúbka materiálu pre veľké objemy kvapaliny
Light: tenšia hrúbka materiálu pre malé úniky a kvapky

OLEJ — pre oleje, palivá a uhľovodíky, odpudzujúce vodu

 W pre rýchle, jednoduché použitie v prípade odkvapov, napr. pod strojom
 W ideálne ako podložka pod stroje alebo k zotretiu znečistených povrchov
 W vodeodolné vyhotovenie umožňuje použitie na voľnom priestranstve i v prípade dažďa
 W vynikajúci pre odstránenie znečistenia olejom alebo paliva na vodných plochách
 W plávajúci i v nasýtenom stave na vodnej hladine
 W biela farba uľahčí rozpoznanie stupňa nasýtenia

pre rýchle oddelenie sú roly priečne preforované v rastri 43 cm. 
Ideálne na absorpciu veľkých únikov. 

Roly Olej ECONOMY SINGLE

Praktické rohože - užívateľsky komfortné, 
pre rýchle a jednoduché použitie.

Rohože Olej ECONOMY SINGLE

Absorpčné prostriedky OLEJ odpudzujú 
vodu a plávajú aj keď sú nasiaknuté.

Extrémne savá absorpčná textília vyrobená z polypropylénu s obojstranne otvorenou 
štruktúrou jemných vlákien pre rýchlu absorpciu unikajúcich kvapalín

https://www.denios.sk/products/259109
https://www.denios.sk/products/173859
https://www.denios.sk/products/173868
https://www.denios.sk/products/173863
https://www.denios.sk/products/173872
https://www.denios.sk/products/178454
https://www.denios.sk/products/259110
https://www.denios.sk/products/173860
https://www.denios.sk/products/173869
https://www.denios.sk/products/259108
https://www.denios.sk/products/177881
https://www.denios.sk/products/207923
https://www.denios.sk/products/175018
https://www.denios.sk/products/189447
https://www.denios.sk/products/207922
https://www.denios.sk/products/175016


Rohože Light Light- bez perforácie

Vonkajšia dĺžka [mm] 500 500
Vonkajšia šírka [mm] 400 400
Balenie (BJ) 200 ks 100 ks
Absorpčná kapacita [l / BJ] 146 96
Obj. č. 243-805-JA 243-806-JA

Rola
Light,  
úzka

Light, 
široká

Heavy, 
úzka

Heavy, 
široká

Vonkajšia dĺžka [m] 90 90 45 45
Vonkajšia šírka [mm] 500 1000 500 1000
Balenie (BJ) 2 rola(-y) 1 rola(-y) 2 rola(-y) 1 rola(-y)
Absorpčná kapacita [l / BJ] 328 328 215 215
Obj. č. 243-808-JA 243-809-JA 243-810-JA 243-811-JA
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hladký nestrapkavý 
povrch

vysoko savé 
sorpčné rúno

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     
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DENSORB® sorbenty

Výhodné ceny pre velkoodberateľov, informujte sa na 0800 11 80 70 Heavy: zdvojená hrúbka materiálu pre veľké objemy kvapaliny
Light: tenšia hrúbka materiálu pre malé úniky a kvapky

Dodávané v praktickom boxe.

OLEJ — pre oleje, palivá a uhľovodíky, odpudzujúce vodu

Rohože Olej ECONOMY DOUBLE
rohože orezané podľa potreby sú dodatočne perforované 
v strede pre účely hospodárneho využitia

Roly Olej ECONOMY DOUBLE

extra savé sorpčné vlákno v kombinácii s hladkým nestrapkavým povrchom 
zaručí dlhú životnosť a efektívnosť

Roly sú naviac perforované priečne v rastri 40 cm. Je možné ľahko 
odtrhnúť potrebné množstvo a použiť toľko materiálu, koľko je 
naozaj potrebné. Extra široké roly pre prekrytie väčších plôch.

 W prídavná robustná vrstva z vlákien na vrchnej strane zaručí vysokú odolnosť voči oderu a roztrhnutiu 
i v nasýtenom stave

 W vďaka hladkému nestrapkému povrchu je možné materiál používať napríklad nasledovne:  
- podložka pod stroje  alebo k zotretiu znečistených povrchov, počas vykonávania servisov či opráv  
- ochrana podlahy alebo ako  podložka na pracovnú plochu pod stroje, kde dochádza k úniku 
nebezpečných kvapalín a je nutná ich rýchla absorpcia

 W plávajúci i v nasýtenom stave na vodnej hladine
 W vďaka hladkému nestarpkavému povrchu vhodný i na ostré povrchy

https://www.denios.sk/products/243805
https://www.denios.sk/products/243806
https://www.denios.sk/products/243808
https://www.denios.sk/products/243809
https://www.denios.sk/products/243810
https://www.denios.sk/products/243811


Rohože Light Light- bez perforácie

Vonkajšia dĺžka [mm] 500 500
Vonkajšia šírka [mm] 400 400
Balenie (BJ) 100 ks 100 ks
Absorpčná kapacita [l / BJ] 70 100
Obj. č. 248-911-JA 248-912-JA

Rola Light, úzka
Light, 

široká
Heavy, 

úzka
Heavy, 
široká

Vonkajšia dĺžka [m] 45 45 45 45
Vonkajšia šírka [mm] 380 760 380 760
Balenie (BJ) 1 rola(-y) 1 rola(-y) 1 rola(-y) 1 rola(-y)
Absorpčná kapacita [l / BJ] 60 120 85 170
Obj. č. 248-903-JA 248-904-JA 248-905-JA 248-906-JA
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hladký nestrapkavý
povrch

hladký nestrapkavý
povrch

veľmi savé
sorpčné rúno

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

DENSORB® sorbenty

Rohože Olej ECONOMY TRIPLE

Roly Olej ECONOMY TRIPLE

Výhodné ceny pre velkoodberateľov, informujte sa na 0800 11 80 70
Heavy: zdvojená hrúbka materiálu pre veľké objemy kvapaliny
Light: tenšia hrúbka materiálu pre malé úniky a kvapky

OLEJ — pre oleje, palivá a uhľovodíky, odpudzujúce vodu
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Rohože sú nestrapkavé a v strede perforované 
pre úsporné použitie

pre rýchle rozdelenie sú roly priečne preforované - každých 43 cm 

Vysoko savé sorpčné rohože s hladkým nestrapkavým povrchom na oboch stranách - pre 
najvyššie požiadavky na čistotu, s dlhou životnosťou , odolnéou voči oderu a roztrhnutiu.

 W vysoká mechanická záťažiteľnosť zaručí dlhodobé použitie
 W ochrana podlahy alebo ako podložka pod pracovný stôl alebo plochu
 W hladký nestrapkavý povrch optimálny k zotretiu znečistených povrchov, vhodné i na ostré hrany
 W vodeodolné vyhotovenie umožňuje použitie na voľnom priestranstve i v prípade dažďa
 W biela farba uľahčí rozpoznanie stupňa nasýtenia

https://www.denios.sk/products/248911
https://www.denios.sk/products/248912
https://www.denios.sk/products/248903
https://www.denios.sk/products/248904
https://www.denios.sk/products/248905
https://www.denios.sk/products/248906
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Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Rohože Light Light- bez perforácie

Vonkajšia dĺžka [mm] 500 500
Vonkajšia šírka [mm] 400 400
Balenie (BJ) 200 ks 100 ks
Absorpčná kapacita [l / BJ] 161 101
Obj. č. 219-428-JA 219-429-JA

Rola Light, úzka Light, široká Heavy, úzka Heavy, široká

Vonkajšia dĺžka [m] 90 90 45 45
Vonkajšia šírka [mm] 500 1000 500 1000
Balenie (BJ) 2 rola(-y) 1 rola(-y) 2 rola(-y) 1 rola(-y)
Absorpčná kapacita [l / BJ] 363 363 226 226
Obj. č. 219-434-JA 219-435-JA 219-436-JA 219-437-JA

DENSORB® sorbenty

Výhodné ceny pre velkoodberateľov, informujte sa na 0800 11 80 70
Heavy: zdvojená hrúbka materiálu pre veľké objemy kvapaliny
Light: tenšia hrúbka materiálu pre malé úniky a kvapky

OLEJ — pre oleje, palivá a uhľovodíky, odpudzujúce vodu
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Rohože Olej PREMIUM TRIPLE

Roly Olej PREMIUM 
TRIPLE
pre rýchle použitie sú roly priečne 
preforované - v rastri 40 cm  roly 
sú vhodné najmä na prekrytie 
väčších plôch 

pre lepšie použitie sú rohože naviac 
tiež uprostred perforované

 W odolné voči oderu, vďaka tomu optimálne pre dlhodobé použitie
 W vysoká mechanická zaťažiteľnosť zaručí dlhodobé použitie
 W ochrana podlahy alebo ako podložka pod pracovný stôl alebo plochu
 W obzvlášť kvalitný materiál zvyšuje sací výkon a sorpčnú kapacitu
 W veľmi nízke riziko vykvapkania vzhľadom na výraznú priľnavosť medzi povrchom 
vlákien a prijatej kvapaliny

Vysoko savé sorpčné rohože s hladkým nestrapkavým povrchom na oboch stranách - pre 
najvyššie požiadavky na čistotu, s dlhou životnosťou , odolné voči oderu a roztrhnutiu

 

Hladký nestrapkavý 
povrch

Hladký nestrapkavý 
povrch

Veľmi savé 
sorpčné rúno

V praktickom zásobníku sú rohože 
chránené a ihneď k dispozícii.

https://www.denios.sk/products/219428
https://www.denios.sk/products/219429
https://www.denios.sk/products/219434
https://www.denios.sk/products/219435
https://www.denios.sk/products/219436
https://www.denios.sk/products/219437
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Vonkajšie rozmery D x Š [mm] 250 x 250 460 x 460

Balenie (BJ) 30 ks 16 ks
Absorpčná kapacita [l / BJ] 49 85
Obj. č. 123-132-JA 123-133-JA

OLEJ — pre oleje, palivá a uhľovodíky, odpudzujúce vodu

Rozmery Ø x D (mm) 8 x 1200 8 x 3000

Baliaca jednotka (ks/BJ) 20 ks 8 ks
Absorpčná kapacita [l / BJ] 120 120
Obj. č. 289-730-JA 289-732-JA

Rozmery Ø x D (mm) 75 x 1200 75 x 1800 75 x 3000 75 x 5000 75 x 20000

Balenie (BJ) 20 ks 12 ks 4 ks 4 ks 1 ks
Absorpčná kapacita [l / BJ] 53 47 25 53 56

Prevedenie pripravený ihneď 
k použitiu

pripravený ihneď 
k použitiu

pripravený ihneď 
k použitiu

pripravený ihneď 
k použitiu na orezávanie

Obj. č. 123-145-JA 123-147-JA 123-148-JA 265-653-JA 263-308-JA

Vonkajšie rozmery D x Š [mm] 450 x 400 300 x 200

Baliaca jednotka (ks/BJ) 20 ks 50 ks
Absorpčná kapacita [l / BJ] 120 90
Obj. č. 289-734-JA 289-736-JA

NOVINKA

NOVINKA

Sorpčné hady OLEJ 
 W tvar hada je ideálny na zachytenie únikov
 W vďaka dobrej tvarovateľnosti materiálu obzvlášť vhodné na umiestnenie okolo rohov a podstavcov 
stroja, ako aj pozdĺž stien

 W vďaka hydrofóbnemu zloženiu zachytí kvapaliny na báze oleja a uhľovodíka a odpudia vodu.
 W vodoodolné vyhotovenie umožňuje použitie na voľnom priestranstve i v prípade dažďa
 W Ideálne na dlhodobé použitie všade tam, kde je často potrebné zachytávať úniky, napr. pri 
strojoch alebo pri stáčaní

Výplň z polypropylénových vlákien s obzvlášť dobrou sorpčnou  schopnosťou. 
Kvapaliny sú spoľahlivo zachytené a môžu byť jednoducho zlikvidované.

s polypropylénovou výplňou

Sorpčné vankúše OLEJ
 W na zachytenie únikov kvapalín, napr. pod 
potrubia, ventily, príruby, spoje a kohúty

 W obzvlášť flexibilný tvar zaručí neobmedzenú 
použiteľnosť i na ťažko prístupných miestach

 W ideálne na dlhodobé použitie všade tam, kde 
je často potrebné zachytávať úniky kvapalín, 
napr. pri stáčaní

 W vodoodolné vyhotovenie sorbentov umožňuje 
vonkajšie použitie i v daždi

s polypropylénovou výplňou
výplň z polypropylénových vlákien s obzvlášť dobrou sorpčnou 
schopnosťou. Zachytené kvapaliny sú spoľahlivo zachytené 

výplň z minerálnych vlákien s extrémne vysokou sorpčnou 
schopnosťou a veľmi dobrou teplotnou odolnosťou

s výplňou z minerálnych vlákien

výplň z minerálnych vlákien s extrémne vysokou sorpčnou kapacitou.

s výplňou z minerálnych vlákien

 W vysoká teplotná odolnosť:

https://www.denios.sk/products/123132
https://www.denios.sk/products/123133
https://www.denios.sk/products/289730
https://www.denios.sk/products/289732
https://www.denios.sk/products/123145
https://www.denios.sk/products/123147
https://www.denios.sk/products/123148
https://www.denios.sk/products/265653
https://www.denios.sk/products/263308
https://www.denios.sk/products/289734
https://www.denios.sk/products/289736


Poradenstvo: 032 743 04 67              Aktuálne ceny na www.denios.sk

DENSORB® sorbenty

Prevedenie úzky široký

Vonkajšia dĺžka [m] 24 24
Vonkajšia šírka [m] 0,45 1,45
Balenie (BJ) 2 rola(-y) 1 rola(-y)
Absorpčná kapacita [l / BJ] 106 170
Obj. č. 267-665-JA 267-664-JA
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OLEJ — pre oleje, palivá a uhľovodíky, odpudzujúce vodu

Hladká, bez chĺpkov,
UV-stabilizovaná
ochranná vrstva

savé rúno

nepriepustná
PE fólia

voliteľne v ponuke s polypropylénovou výplňou alebo výplňou z 
minerálnych vlákien. 

Olejové zábrany 

 W na rýchle ohraničenie a zachytenie olejov a znečistenia na vodnej hladine 
stojatých a mierne tečúcich vôd

 W vhodné pre rybníky, jazerá, rieky, doky atď.
 W Pevná konštrukcia s integrovaným lanom zabraňuje poškodeniu pri 
rozmiestňovaní a sťahovaní zábran.

 W zostáva plávať na vodnom povrchu aj v nasýtenom stave
 W spoľahlivá absorpcia napr. motorového oleja, nafty, vykurovacieho oleja, 
rezného oleja, rastlinného oleja, rozpúšťadiel na báze oleja a i.

 W pozostáva z troch vrstiev:  
1. Odolná a odolná fleecová vrstva odolná proti UV žiareniu pre dlhú 
životnosť kotúčov. 
2. Absorpčná textília s obzvlášť vysokou hrúbkou materiálu pre 
rýchlu absorpciu tekutiny. 
3. Protišmyková plastová vrstva na spodnej strane zabraňuje 
presakovaniu absorbovaných tekutín.

 W vhodné do kolajísk
 W horná vrstva odolná voči roztrhnutiu umožňuje aj chôdzu a jazdu.
 W ideálne na opravy a údržbu vonku.

Obzvlášť robustná a pevná absorpčná textília na vonkajšie 
použitie na ochranu podlahy pred únikom olejov, palív a iných 
tekutín na báze oleja.

Long Life Outdoor roly

Použitie na železničných tratiach: Široká rohožka presne zapadá medzi koľajnice. 
S úzkou rohožou sa chránia bočné plochy.

Rozmery Ø x D (mm) 130 x 3000 200 x 3000 200 x 6000 200 x 3000 200 x 5000

Prevedenie s polypropylénovou výplňou s polypropylénovou výplňou s polypropylénovou výplňou s výplňou z minerálnych vlákien s výplňou z minerálnych vlákien
Balenie (BJ) 4 ks 4 ks 2 ks 4 ks 2 ks
Absorpčná kapacita [l / BJ] 123 316 316 376 314
Obj. č. 128-555-JA 128-553-JA 181-568-JA 289-738-JA 289-739-JA

S praktickou karabínou sa môžu jednotlivé segmenty rýchlo pripojiť k ľubovoľne 
dlhej ponornej stene s bezpečnostným prekrytím.

 

DENSORB olejové zátarasy (tu: 6 m segmenty) pre prehradenie a zachytenie 
olejových škvŕn na vodných plochách.

https://www.denios.sk/products/267665
https://www.denios.sk/products/267664
https://www.denios.sk/products/128555
https://www.denios.sk/products/128553
https://www.denios.sk/products/181568
https://www.denios.sk/products/289738
https://www.denios.sk/products/289739


Verzia Kombinované olejové bariéry: ponorná stena a 4 DENSORB olejové zábrany

Vonkajšia šírka [mm] 300
Obj. č. 215-814-JA
Príslušenstvo Výmenná súprava DENSORB olejové zábrany, 300 x 13 cm
Balenie (BJ) 4 ks
Obj. č. 128-555-JA
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Olejové bariéry

OLEJ — pre oleje, palivá a uhľovodíky, odpudzujúce vodu

Olejové bariéry na bezpečné a účinné obmedzenie a zadržiavanie olejov, plynu, 
nafty a iných uhľovodíkov v otvorených, stojatých a tečúcich vodách

DENSORB olejové bariéry sú v ponuke v rôznych veľkostiach a vyhotoveniach pre najrôznejšie účely 
použitia. Dľa typu vody yberte vhodné vyhotovenie olejovej bariéry.

Vyberte si dĺžku olejovej bariéry v závislosti 
od šírky a rýchlosti toku. Uvedené dĺžky sú 
orientačné. 

✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓

250 400 500 350 600
Kombinácia 
olejových bariér

Súprava 
PROFESSIONAL

ECOLINE AERO

450

Potok

Čističky odpadových vôd

Stredný tok

Kanál

Jazero

Veľký tok

Prístav

Breh chránený

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

Šírka toku 
v m

Rýchlosť toku v m / s

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Máte otázky týkajúce sa výberu správnej olejovej bariéry? Alebo chcete individuálnu ponuku? 
Volajte, radi vám poradíme: 032 743 04 67

Skladá sa z 1 ponornej steny a 4 olejových bariér DENSORB Olej

Olejové bariéry-kombinácia

 W kombinácia z olejových zábran na absorbovanie a recyklovateľných plastových ponorných stien
 W ponorná stena slúži ako bariéra, ktorá nasmeruje kvapaliny na povrchu vody k olejovým 
zábranám.

 W vďaka jednoduchému spojovaciemu systému so suchými zipsami je možné prepojiť 
ľubovoľný počet prekážok.

 W výstražná farba dobre viditeľná aj pri nepriaznivých podmienkach okolia
 W kombinácia má dĺžku 12 m, výšku 30 cm a ponúka cca. 18 cm hĺbku ponorenia
 W vybavené pásovým pripínaním na pripevnenie zábran k ponorným stenám a karabínovými 
hákmi na pripojenie viacerých kombi zábran

 W obzvlášť efektívny sorpčný prostriedok na báze polypropylénu

Doba použitia
 Zaťažiteľnosť 

(tkanivo/spojka)
Komfortné Plávajúce telo

s odsávacím 
účinkomdočasne obmedzené trvalo

Kombinácia olejových bariér ✓ nízka jednoduchý Uzavretie odsávania ✓

ECOLINE ✓ vysoká Štandard Pevné telo

Súprava PROFESSIONAL ✓ ✓ extrémne vysoká exkluzívne Pevné telo

AERO ✓ ✓ extrémne vysoká exkluzívne Vzduchové plnenie

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Zvolte si olejovú bariéru zodpovedajúcu Vašim potrebám. 
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https://www.denios.sk/products/215814
https://www.denios.sk/products/128555


Ponorná stena
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Pre použitie na Potoky, malé rieky, čističky
Čistiarne odpadových vôd, centrálne 

rieky, kanály, jazerá
Rieky, kanály, jazerá, 

prístavy
Rieky, kanály, jazerá, prístavy, tiché 

pobrežné oblasti

Vonkajšia šírka [mm] 250 250 250 400 400 400 450 500 500
Vonkajšia dĺžka [m] 5,0 10,0 15,0 5,0 10,0 15,0 15,0 10,0 15,0
Obj. č. 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
Príslušenstvo

Obj. č. Koncový diel 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
Obj. č. Rozdeľovací diel 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

Príslušenstvo Objednávacie číslo

Klince do zeme 1,8 x 100 cm 261-508-JA
Kladivo, 3 kg 267-965-JA
Plávajúce lano, 5 m, trojnásobne skrútené, vyrobené z PP, čierne, možno predĺžiť, nestvrdne 267-964-JA
Sada pre pripevnenie na stenu, 2 koncové olejové bariéry a 2 koľajnice, vhodné na všetky veľkosti 265-660-JA

OLEJ — pre oleje, palivá a uhľovodíky, odpudzujúce vodu

Ma
ni

pu
lá

ci
a 

s 
ne

be
zp

eč
ný

m
i l

át
ka

m
i

Olejové bariéry

100 mm

250 mm
150 mm

150 mm

400 mm
250 mm

150 mm

450 mm
300 mm

200 mm

500 mm
300 mm

Olejové bariéry ECOLINE
rýchlo pôsobiace olejové bariéry na dočasné použitie, napr. po úniku oleja 
na vodné plochy alebo na prevenciu nehôd počas stavebných prác

 W pevné a vodotesne pozváraná špeciálna textília s vloženými vztlakovými telesami
 W flexibilné a viacnásobne použiteľné
 W vďaka integrovanej a ľahko použiteľnej rýchlospojke z hliníka je možné navzájom 
prepojiť jednotlivé komponenty bariéry. Môžete spojiť ľubovoľný počet bariér.

 W výstražná farba dobre viditeľná aj pri nepriaznivých podmienkach okolia
 W norné bariéry s namontovanými záťažovými reťazami z pozinkovanej ocele zabraňujú 
nedostatočnému ponoreniu.

Deflektorová blokáda je stiahnutá proti toku v uhle definovanom rýchlosťou toku, 
čím sa vytvára skutočná bariéra. Bariéra pobrežnej ochrany zabraňuje znečisťovaniu 
v oblasti pobrežia. Špeciálne koncové diely pobrežnej ochrany a upínacie prvky 
upevňujú olejovú bariéru v požadovanej polohe a vytvárajú bezpečný pracovný 
priestor na odber znečisťujúcej látky z vody.

Konštruktívne olejová bariéra sa skladá z viacerých 
segmentov, dvoch koncoviek a jedného rozdieľovacieho diela

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Olejové bariéry ECOLINE možno rýchlo vzájomne spojiť v ľubovoľnom 
počte a tak môžu chrániť aj veľké plochy.

Príslušenstvo: Koncovka Príslušenstvo: Rozdeľovací diel Montáž olejovej bariéry DENIOS

Pena Vztlakové teleso Závlačka s reťazou

Záťažová reťaz Rýchlospojka

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Olejová zátarasa

Rýchlospojka

Koncový diel

Spojovací diel
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https://www.denios.sk/products/267955
https://www.denios.sk/products/267956
https://www.denios.sk/products/215800
https://www.denios.sk/products/267957
https://www.denios.sk/products/267958
https://www.denios.sk/products/215802
https://www.denios.sk/products/215803
https://www.denios.sk/products/267959
https://www.denios.sk/products/215804
https://www.denios.sk/products/215805
https://www.denios.sk/products/215805
https://www.denios.sk/products/215805
https://www.denios.sk/products/215806
https://www.denios.sk/products/215806
https://www.denios.sk/products/215806
https://www.denios.sk/products/215807
https://www.denios.sk/products/215808
https://www.denios.sk/products/215808
https://www.denios.sk/products/215809
https://www.denios.sk/products/215809
https://www.denios.sk/products/215809
https://www.denios.sk/products/215810
https://www.denios.sk/products/215810
https://www.denios.sk/products/215810
https://www.denios.sk/products/215811
https://www.denios.sk/products/215812
https://www.denios.sk/products/215812
https://www.denios.sk/products/261508
https://www.denios.sk/products/267965
https://www.denios.sk/products/267964
https://www.denios.sk/products/265660


DENSORB® sorbenty

www.denios.sk/shopAktuálne ceny na www.denios.sk

Prevedenie Light, úzka Light, úzka Light, široká Light, úzka Light, široká Heavy, úzka Heavy, úzka Heavy, široká Heavy, široká

Vonkajšia dĺžka [m] 45 45 45 90 90 45 45 45 70
Vonkajšia šírka [mm] 380 380 760 380 760 380 380 760 760
Balenie (BJ) 1 rola(-y) 2 rola(-y) 1 rola(-y) 2 rola(-y) 1 rola(-y) 1 rola(-y) 2 rola(-y) 1 rola(-y) 1 rola(-y)
Absorpčná kapacita [l / BJ] 68 137 137 274 274 106 211 211 329
Obj. č. 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

Prevedenie Light Light Light Light- bez perforácie Light- bez perforácie

Vonkajšia dĺžka [mm] 400 500 500 500 500
Vonkajšia šírka [mm] 370 400 400 400 400
Perforácia nie áno áno áno áno
Balenie (BJ) 200 ks 100 ks 200 ks 50 ks 100 ks
Absorpčná kapacita [l / BJ] 118 80 160 62 124
Obj. č. 177-886-JA 207-917-JA 175-019-JA 207-919-JA 175-020-JA
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ŠPECIÁL - pre kyseliny, zásady, rozpúšťadlá a neznáme chemikálie

 W vďaka hydrofilnému vystlaniu spoľahlivo nasiaknu všetky kvapaliny 
 W prvá voľba v prípade úniku agresívnych chemikálií, lúhov, rozpúšťadiel a neznámych chemikálií
 W farba výstražná žltá upozorňuje na možné riziko nebezpečenstva
 W materiál odolný voči chemikáliám sa nerozloží, je tak zabránené, v prípade kontaktu s korozívnou 
kvapalinou, vzniku nebezpečnej reakcie (viď zoznam odolnosti)

 W ideálne k použitiu v laboratóriu, ako podložka pod stroje alebo zotretiu znečistených povrchov

Roly Špeciál ECONOMY SINGLE
pre rýchle rozdelenie sú roly priečne preforované - v rastri 43 cm  Vhodné na 
zachytenie rozliatych látok a sprejov. Roly sú ideálne k pokrytiu veľkých plôch

Rohože prevedenie ŠPECIÁL Extra  
(400 x 500 mm) sú v strede perforované a 
k dodaniu v 2 variantách hrúbky materiálu

DENSORB rola ŠPECIÁL Economy, šírka 38 alebo 76 cm, 
ideálna na pokrytie veľkých plôch

extrémne savé sorpčné rohože bezpečne a rýchlo zachytia vytečenú kvapalinu, 
výstražná žltá farba upozorňuje na možné nebezpečenstvo, v ponuke v rôznych 
veľkostiach a dvoch hrúbkach

Rohože Špeciál ECONOMY SINGLE

Extrémne savá absorpčná textília vyrobená z polypropylénu so  štruktúrou jemných vlákien 
pre rýchlu absorpciu unikajúcich kvapalín

https://www.denios.sk/products/259112
https://www.denios.sk/products/207914
https://www.denios.sk/products/207915
https://www.denios.sk/products/173864
https://www.denios.sk/products/173873
https://www.denios.sk/products/259113
https://www.denios.sk/products/173861
https://www.denios.sk/products/173870
https://www.denios.sk/products/259111
https://www.denios.sk/products/177886
https://www.denios.sk/products/207917
https://www.denios.sk/products/175019
https://www.denios.sk/products/207919
https://www.denios.sk/products/175020
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DENSORB® sorbenty
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Rohože Light Light- bez perforácie

Vonkajšia dĺžka [mm] 500 500
Vonkajšia šírka [mm] 400 400
Balenie (BJ) 200 ks 100 ks
Absorpčná kapacita [l / BJ] 146 96
Obj. č. 243-812-JA 243-814-JA

Praktické do posledných detailov:rohože (500 x 400 mm) s perforáciou v strede. 
Môžete ľahko odtrhnúť potrebné množstvo a použiť toľko materiálu, koľko naozaj potrebujete.

Rohože Špeciál ECONOMY DOUBLE
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hladký nestrapkavý 
povrch

vysoko savé 
sorpčné rúno

Rola Light, úzka Light, široká Heavy, úzka Heavy, široká

Vonkajšia dĺžka [m] 90 90 45 45
Vonkajšia šírka [mm] 500 1000 500 1000
Balenie (BJ) 2 rola(-y) 1 rola(-y) 2 rola(-y) 1 rola(-y)
Absorpčná kapacita [l / BJ] 328 328 215 215
Obj. č. 243-815-JA 243-816-JA 243-817-JA 243-818-JA

ŠPECIÁL - pre kyseliny, zásady, rozpúšťadlá a neznáme chemikálie

 W vhodné pre priestory, v ktorých sú skladované alebo spracúvané agresívne chemikálie
 W prídavná robustná vrstva z vlákien na vrchnej strane zaručí vysokú odolnosť voči oderu a roztrhnutiu i 
v nasýtenom stave

 W vďaka hladkému nestrapkému povrchu je možné materiál používať napríklad nasledovne:  
- podložka pod stroje  alebo k zotretiu znečistených povrchov, počas vykonávania servisov či opráv  
- ochrana podlahy alebo ako  podložka na pracovnú plochu pod stroje, kde dochádza k úniku 
nebezpečných kvapalín a je nutná ich rýchla absorpcia

 W materiál odolný voči chemikáliám sa nerozloží, v prípade kontaktu s korozívnou kvapalinou je tak 
zabránené vzniku nebezpečnej reakcie (viď tabuľka odolnosti)

V praktickom zásobníku sú rohože 
chránené a ihneď k dispozícii.

Roly sú naviac perforované priečne v rastri 40 cm. Je možné ľahko odtrhnúť potrebné množstvo 
a použiť toľko materiálu, koľko je naozaj potrebné. Extra široké roly pre prekrytie väčších plôch.

Roly Špeciál ECONOMY DOUBLE

Výhodné ceny pre velkoodberateľov, informujte sa na 0800 11 80 70 Heavy: zdvojená hrúbka materiálu pre veľké objemy kvapaliny
Light: tenšia hrúbka materiálu pre malé úniky a kvapky

Extra savé sorpčné vlákno v kombinácii s hladkým nestrapkavým povrchom zaručí dlhú 
životnosť a efektívnosť

https://www.denios.sk/products/243812
https://www.denios.sk/products/243814
https://www.denios.sk/products/243815
https://www.denios.sk/products/243816
https://www.denios.sk/products/243817
https://www.denios.sk/products/243818
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Rola Light, úzka Light, široká Heavy, úzka Heavy, široká

Vonkajšia dĺžka [m] 45 45 45 45
Vonkajšia šírka [mm] 380 760 380 760
Balenie (BJ) 1 rola(-y) 1 rola(-y) 1 rola(-y) 1 rola(-y)
Absorpčná kapacita [l / BJ] 60 120 85 170
Obj. č. 256-710-JA 256-711-JA 256-712-JA 256-713-JA

Rohože Light Light- bez perforácie

Vonkajšia dĺžka [mm] 500 500
Vonkajšia šírka [mm] 400 400
Balenie (BJ) 100 ks 100 ks
Absorpčná kapacita [l / BJ] 70 100
Obj. č. 256-714-JA 256-715-JA

DENSORB® sorbenty

vysoké savé sorpčné prostriedky s hladkým nestrapkavým povrchom na oboch stranách pre najvyššie požiadavky na čistotu, 
dlhú životnosť a odolnosť voči oderu a roztrhnutiu

 W farba výstražná žltá upozorňuje na možné riziko nebezpečenstva
 W materiál odolný voči chemikáliám sa nerozloží, je tak zabránené, v prípade kontaktu s korozívnou 
kvapalinou, vzniku nebezpečnej reakcie (viď zoznam odolnosti)

 W ideálne k použitiu do laboratórií, k ochrane podlahy alebo ako podložka pod pracovný stôl
 W vysoká mechanická zaťažiteľnosť zaručí dlhodobé použitie
 W hladký nestrapkavý povrch optimálny k zotretiu znečistených povrchov, vhodné i na ostré hrany
 W vynikajúci priľnavý účinok medzi povrchom vlákna a kvapalinou výrazne znižuje riziko odkvapkávania

 W nestrapkavé rohože pre spoľahlivé zachytenie vytečených 
chemikálií napr. v laboratóriách

Rohože (400 x 500 mm) sú perforované, 
aby sa pri menších únikoch dalo ľahko 
odtrhnúť potrebné množstvo

Roly Špeciál ECONOMY TRIPLE

Rohože Špeciál ECONOMY TRIPLE

Výhodné ceny pre velkoodberateľov, informujte sa na 0800 11 80 70 Heavy: zdvojená hrúbka materiálu pre veľké objemy kvapaliny
Light: tenšia hrúbka materiálu pre malé úniky a kvapky

ŠPECIÁL - pre kyseliny, zásady, rozpúšťadlá a neznáme chemikálie

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

pre rýchle rozdelenie sú roly priečne preforované - každých 43 cm 

https://www.denios.sk/products/256710
https://www.denios.sk/products/256711
https://www.denios.sk/products/256712
https://www.denios.sk/products/256713
https://www.denios.sk/products/256714
https://www.denios.sk/products/256715
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Rozmery Ø x D (mm) 75 x 1200 75 x 1800 75 x 3000 80 x 5000 75 x 20000

Balenie (BJ) 20 ks 12 ks 4 ks 4 ks 1 ks
Absorpčná kapacita [l / BJ] 53 47 25 53 56
Prevedenie pripravený ihneď k použitiu pripravený ihneď k použitiu pripravený ihneď k použitiu pripravený ihneď k použitiu na orezávanie
Obj. č. 123-150-JA 123-151-JA 123-152-JA 265-654-JA 263-309-JA

Výhodné ceny pre velkoodberateľov, informujte sa na 0800 11 80 70
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Vonkajšie rozmery D x Š [mm] 250 x 250 460 x 460

Balenie (BJ) 30 ks 16 ks
Absorpčná kapacita [l / BJ] 49 85
Obj. č. 123-136-JA 123-137-JA

DENSORB® sorbenty

ŠPECIÁL - pre kyseliny, zásady, rozpúšťadlá a neznáme chemikálie

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     

špeciálny polypropylén ako plnivo zabezpečuje obzvlášť dobrú vstrebavosť.
zachytené kvapaliny sú spoľahlivo absorbované a môžu byť jednoducho zlikvidované

Naplnený sorpčný prostriedok s vysokou kapacitou pohlcovania

 W vhodné pre priestory, v ktorých sú skladované alebo spracúvané 
agresívne chemikálie

 W správna voľba v prípade úniku agresívnych kyselín, lúhov, rozpúšťadiel a 
neznámych chemikálií

 W ideálne na dlhodobé použitie všade tam, kde je často potrebné zachytávať 
úniky kvapalín, napr. pri stáčaní

 W vďaka hydrofilnému zloženiu absorbujú takmer všetky kvapaliny

Sorpčné hady ŠPECIÁL
tvar hada je ideálny na zachytenie únikov

 W vďaka dobrej tvarovateľnosti materiálu obzvlášť vhodné na umiestnenie okolo rohov a podstavcov stroja, ako aj pozdĺž stien

Špeciálne hady k ohraničeniu miesta úniku nebezpečnej látky pri 
nehodách a rohože špeciálne pre následnú absorpciu kvapalín

Sorpčné vankúše ŠPECIÁL
 W ideálne na dlhodobé použitie všade tam, kde je často potrebné 
zachytávať úniky kvapalín, napr. pri stáčaní

 W na zachytenie únikov kvapalín, napr. pod potrubia, ventily, príruby, spoje a kohúty
 W obzvlášť flexibilný tvar zaručí neobmedzenú použiteľnosť i na ťažko prístupných 
miestach

 W veľmi vysoká sorpčná kapacita

https://www.denios.sk/products/123150
https://www.denios.sk/products/123151
https://www.denios.sk/products/123152
https://www.denios.sk/products/265654
https://www.denios.sk/products/263309
https://www.denios.sk/products/123136
https://www.denios.sk/products/123137
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Použitie DENSORB OLEJ UNIVERÁL ŠPECIÁL OLEJ UNIVERÁL ŠPECIÁL 

Typ T 60 T 60 T 60 T 76 T 76 T 76
Absorpčná kapacita [l / BJ] 60 60 60 76 76 76
Vonkajšie rozmery D x Š x V [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
Obj. č. 216-520-JA 216-519-JA 216-521-JA 282-158-JA 282-159-JA 282-160-JA

Obsah: 
12 rohoží 40 x 50 cm 
1 vankúš 25 x 25 cm 
1 pár ochranných rukavíc 
1 odpadkové vrece

Použitie DENSORB OLEJ UNIVERÁL ŠPECIÁL OLEJ UNIVERÁL ŠPECIÁL

Typ B 22 B 22 B 22 B 11 B 11 B 11
Absorpčná kapacita [l / BJ] 22 22 22 11 11 11
Vonkajšie rozmery D x Š x V [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
Obj. č. 116-660-JA 146-913-JA 116-661-JA 282-155-JA 282-156-JA 282-157-JA

Obsah: 
65 rohoží 40 x 50 cm 
6  hadov 120 x 7,5 cm 
5  vankúšov 25 x 25 cm 
1 pár ochranných rukavíc 
3 odpadkových vriec

 

Obsah: 
20 rohoží 40 x 50 cm 
2 hady 120 x 7,5 cm 
1 ochranné okuliare  s gumovým 
pásikom 
1 pár ochranných rukavíc 
1 vrece na odpad

Obsah: 
50 rohoží 50 x 40 cm  
5 hadov 120 x 7,5 cm  
4 vankúšov 25 x 25 cm  
1 okuliare s gumovým pásikom  
1 pár ochranných rukavíc  
3 vrecká na odpad

Mobilná sada v transparentnom vreci, 
typ B 11, verzia OLEJ
Obj. č. 282-155-JA

Havarijná sada v transparentnej prenosnej 
taške, typ T 60, verzia ŠPECIÁL
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Núdzová sada v priehľadnej taške
na efektívne použitie pri malých a stredných netesnostiach, napr. u kanistrov a malých sudov

 W havarijné súpravy obsahujú ochranné rukavice a vrece na likvidáciu 
použitých sorbčných materiálov 

 W ideálne pre mobilné použitie všade tam, kde môže prísť k úniku 
nebezpečných látok

 W vhodná pre umiestnenie do servisného vozidla, vysokozdvižného vozíka 
alebo nákladneho auta

 W veľký priezor umožňuje pohľad za účelom kontroly obsahu, bez nutnosti 
otvorenia tašky

Mobilná sada v priehľadnom vreci, typ B 22, verzia ŠPECIÁL
Obj. č. 116-661-JA

Havarijná sada v transparentnej prenosnej 
taške, typ T 76, verzia UNIVERZÁL

 W kompaktná a priestorovo úsporná núdzová súprava 
 W ideálne na mobilné použitie všade tam, kde sa môžu objaviť úniky
 W dokonale sa hodí pre umiestnenie v servisných vozidlách, 
vysokozdvižných vozíkoch alebo nákladných autách 

 W priesvitné vrece so zipsom slúži aj na likvidáciu použitých 
sorpčných materiálov

Mobilná sada v transparentom vreci

https://www.denios.sk/products/216520
https://www.denios.sk/products/216519
https://www.denios.sk/products/216521
https://www.denios.sk/products/282158
https://www.denios.sk/products/282159
https://www.denios.sk/products/282160
https://www.denios.sk/products/116660
https://www.denios.sk/products/146913
https://www.denios.sk/products/116661
https://www.denios.sk/products/282155
https://www.denios.sk/products/282156
https://www.denios.sk/products/282157
https://www.denios.sk/products/282155
https://www.denios.sk/products/116661
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Máte na výber 3 prevedenia:

olej absorbuje olej a odpudzuje vodu

univerzál vysaje olej, vodu a ostatné kvapaliny

špeciál na kyseliny, lúhy a chemikálie

Použitie DENSORB OLEJ UNIVERÁL ŠPECIÁL 

Absorpčná kapacita [l / BJ] 48 48 48
Vonkajšie rozmery D x Š x V [mm] 400 x 200 x 500 400 x 200 x 500 400 x 200 x 500
Obj. č. 157-324-JA 157-327-JA 157-328-JA
Príslušenstvo

Obj. č. Sada k doplneniu 157-361-JA 157-362-JA 157-363-JA

Použitie DENSORB OLEJ UNIVERÁL ŠPECIÁL 

Absorpčná kapacita [l / BJ] 49 49 49
Vonkajšie rozmery D x Š x V [mm] 360 x 660 x 290 360 x 660 x 290 360 x 660 x 290
Obj. č. 282-161-JA 282-162-JA 282-163-JA
Príslušenstvo

Obj. č. Sada k doplneniu 282-164-JA 282-165-JA 282-166-JA

Obsah: 
40 rohoží 40 x 50 cm  
5 hadov 120 x 7,5 cm  
2 vankúše 25 x 25 cm  
1 ochranné okuliare s 
gumovým pásikom  
1 pár ochranných rukavíc  
3 vrecká na odpad

Obsah: 
50 rohoží 40 x 50 cm 
3 hadov 120 x 7,5 cm 
1 pár ochranných rukavíc 
3 odpadkové vrecia

Mobilná sada v prenosnej taške, verzia ŠPECIÁL
Obj. č. 157-363-JA
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vysoko savé sorbenty - ako prevencia alebo pre použitie v prípade havárie - v praktickej športovej taške

Mobilná sada v ľahkej a kompaktnej taške

 W veľký zips umožňuje široké otváranie tašky, sorbenty je tak možné z tašky rýchlo a ľahko vybrať 
 W praktický popruh cez rameno umožňuje pohodlné prenesenie na miesto použitia
 W hady sa používajú na prehradenie únikov, aby sa zabránilo ďalšiemu šíreniu kvapaliny
 W rohože a vankúše sa používajú na zachytenie unikajúcej kvapaliny
 W vďaka ochranným rukaviciam a ochranným okuliarom môžete v prípade havárie okamžite a adekvátne reagovať.

DENSORB sorpčná havarijná sada v 
pevnej taške s popruhom na rameno

Havarijná sada v taške odolná voči poveternostným podmienkam
 W nevyhnutná pomôcka na účinné zaobchádzanie s únikmi a v prípade 
nehôd

 W ideálne na mobilné použitie všade tam, kde sa môžu objaviť úniky 
dokonale sa hodí pre umiestnenie v servisných vozidlách, 
vysokozdvižných vozíkoch alebo nákladných autách

 W pevná taška odolná proti vplyvom počasia
 W nastaviteľný ramenný pás
 W suchý zips na rýchly prístup

https://www.denios.sk/products/157324
https://www.denios.sk/products/157327
https://www.denios.sk/products/157328
https://www.denios.sk/products/157361
https://www.denios.sk/products/157362
https://www.denios.sk/products/157363
https://www.denios.sk/products/282161
https://www.denios.sk/products/282162
https://www.denios.sk/products/282163
https://www.denios.sk/products/282164
https://www.denios.sk/products/282165
https://www.denios.sk/products/282166
https://www.denios.sk/products/157363
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Použitie DENSORB OLEJ UNIVERÁL ŠPECIÁL

Absorpčná kapacita [l / BJ] 26 26 26
Vonkajšie rozmery D x Š x V [mm] 300 x 400 x 320 300 x 400 x 320 300 x 400 x 320
Obj. č. 282-167-JA 282-168-JA 282-169-JA
Príslušenstvo

Obj. č. Sada k doplneniu 282-170-JA 282-171-JA 282-172-JA
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Obsah: 
10 rohoží 50 x 40 cm 
2 hady 120 x 7,5 cm 
1 ochranné okuliare s 
gumeným pásikom 
1 pár ochranných rukavíc 
1 vrecko na likvidáciu

Použitie DENSORB OLEJ UNIVERÁL ŠPECIÁL 

Absorpčná kapacita [l / BJ] 14 14 14
Vonkajšie rozmery D x Š x V [mm] 480 x 480 x 230 480 x 480 x 230 480 x 480 x 230
Obj. č. 267-161-JA 267-162-JA 267-163-JA
Príslušenstvo

Obj. č. Sada k doplneniu 267-164-JA 267-165-JA 267-166-JA

Obsah: 
30 rohoží 37 x 40 cm 
3 hady 120 x 7,5 cm 
1 ochranné okuliare s 
gumovým páskem 
1 pár ochranných rukavíc 
2 odpadkové vrecia 
1 viacjazyčná samolepka 
„sorbent“

DENSORB® mobilné sady

Mobilná súprava v praktickom kufri
praktický núdzový kufrík na okamžité odstránenie drobných únikov.

 W vďaka svojim kompaktným rozmerom je ideálny pre vozenie vo vozidlách 
alebo pre uschovanie v oblastiach, ktoré sú náchylné na únik, bez veľkých 
nárokov na priestor.

 W na mobilné použitie všade tam, kde sa spracovávajú, prepravujú alebo 
skladujú nebezpečné alebo škodlivé kvapaliny.

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Mobilná sada v praktickom kufríku, verzia UNIVERZÁL

Sorpčná  havarijná sada DENSORB v 
kompaktnej stohovacej prepravke na 
mobilné použitie. 

Havarijná sada v euro stohovacej prepravke, 
verzia UNIVERZÁL

Rýchle, efektívne zachytenie vytečenej nebezpečnej 
látky, napr. z kanistrov alebo iných malých nádob.

Núdzová súprava v stohovateľnom kontajneri Euro

 W pevná nádoba je vďaka svojej velikosti vhodná pre uloženie do zásahových vozidiel.
 W praktické, ľahké, tvarovo stabilné, priestorovo úsporné, vhodné pre mobilné použitie.
 W vysoko savé sorbenty k rýchlemuu zachyteniu únikov.
 W vďaka ochranným rukaviciam a ochranným okuliarom môžete v prípade havárie okamžite a 
adekvátne reagovať.

https://www.denios.sk/products/282167
https://www.denios.sk/products/282168
https://www.denios.sk/products/282169
https://www.denios.sk/products/282170
https://www.denios.sk/products/282171
https://www.denios.sk/products/282172
https://www.denios.sk/products/267161
https://www.denios.sk/products/267162
https://www.denios.sk/products/267163
https://www.denios.sk/products/267164
https://www.denios.sk/products/267165
https://www.denios.sk/products/267166


Obsah: 
40 rohoží 40 x 50 cm 
5 hadov 120 x 7,5 cm 
2 vankúše 25 x 25 cm 
1 sypký sorbent Multi-Sorb na 
chemikálie a lúhy, 400 g 
1 ochranné okuliare s gumovým 
pásikom 
1 pár ochranných rukavíc 
3 odpadkové vrecia 
1 viacjazyčná samolepka 
"sorbent"
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Použitie DENSORB OLEJ UNIVERÁL ŠPECIÁL 

Absorpčná kapacita [l / BJ] 67 67 67
Vonkajšie rozmery D x Š x V [mm] 800 x 450 x 540 800 x 450 x 540 800 x 450 x 540
Obj. č. 155-181-JA 155-182-JA 155-183-JA
Príslušenstvo

Obj. č. Sada k doplneniu 147-851-JA 147-852-JA 147-853-JA

Použitie DENSORB OLEJ UNIVERÁL ŠPECIÁL 

Absorpčná kapacita [l / BJ] 67 67 67
Vonkajšie rozmery D x Š x V [mm] 810 x 400 x 440 810 x 400 x 440 810 x 400 x 440
Obj. č. 116-744-JA 116-745-JA 116-746-JA
Príslušenstvo

Obj. č. Sada k doplneniu 147-851-JA 147-852-JA 147-853-JA

Obsah: 
16 vankúšov 25 x 25 cm 
8 hadov 120 x 7,5 cm 
25 rohoží 40 x 50 cm 
2 páry jednorazových rukavíc 
2 vriec na likvidáciu

Obsah: 
25 rohoží 50 x 40 cm 
8 hadov 120 x 7,5 cm 
16 vankúšov 25 x 25 cm 
2 páry ochranných rukavíc 
2 odpadkové vrecia
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Mobilná sada v pevnom prepravnom boxe

Mobilná súprava v prepravnom boxe, vyhotovenie Universal, Obj. č. 116-745-JA

Vďaka svojej nízkej hmotnosti a 4 otočným kolieskam s ľahkým chodom sa dá kompaktnú nádobu rýchlo premiestniť tam, 
kde je to potrebné. Vďaka krytu je sada chránená pred vlhkosťou a prachom.

Havarijná sada v priehľadnom boxe s kolieskami

DENSORB® mobilné sady

 W prispôsobené na použitie vo vnútri firmy

vhodná pre umiestnenie do servisného vozidla, vysokozdvižného 
vozíka alebo nákladneho auta

 W robustný box s ergonomickými rukoväťami
 W vybavený kompaktným dvojkrídlovým vekom
 W stabilný a ľahký

 W možnosť kontroly obsahu bez otvorenia
 W na zaistenie obsahu proti 
neoprávnenému prístupu môže byť box 
zabezpečený visiacim zámkom.

Núdzová súprava v priesvitnom boxe na kolieskach, 
vyhotovenie Öl, Obj. č. 155-181-JA

Priestranný box sa dá vďaka 
rukoväti dobre prepravovať

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Havarijná sada v červenom boxe s vekom, 
verzia ŠPECIÁL

Sorpčná havarijná sada v praktickom prepravnom boxe, nápadne červená farba 
pre rýchlu identifikáciu v prípade úniku nebezpečnej látky. 

Sorpčná havarijná sada v červenom prepravnom boxe

 W box s 2-krídlovým vekom je prehľadný a obsahuje všetky dôležité 
sorpčné prostriedky a OOP pre profesionálne použitie v prípade havárie. 

 W rozmetadlo Multi-Sorb podporuje tvorbu posypu, potláča emise 
a má extrémne vysokú sorpčnú schopnosť, najmä v prípade vodu 
ohrozujúcich látok.

Obj. č. 282-175-JA

Havarijné súpravy môžu byť vybavené individuálne a podľa potreby. Prosím zavolajte: 032 743 04 67

https://www.denios.sk/products/155181
https://www.denios.sk/products/155182
https://www.denios.sk/products/155183
https://www.denios.sk/products/147851
https://www.denios.sk/products/147852
https://www.denios.sk/products/147853
https://www.denios.sk/products/116744
https://www.denios.sk/products/116745
https://www.denios.sk/products/116746
https://www.denios.sk/products/147851
https://www.denios.sk/products/147852
https://www.denios.sk/products/147853
https://www.denios.sk/products/116745
https://www.denios.sk/products/155181
https://www.denios.sk/products/282175


Obsah: 
400 rohoží 50 x 40 cm  
20 hadov 120 x 7,5 cm  
4 hady 300 x 7,5 cm  
15 vankúšov 25 x 25 cm 
2 ochranné okuliare s gumeným 
pásikom 
2 páry ochranných rukavíc 
25 vreciek na likvidáciu

Obsah: 
100 rohoží 50 x 40 cm 
7 hadov 120 x 7,5 cm 
10 vankúšov 25 x 25 cm 
1 pár ochranných rukavíc 
5 odpadkových vriec

Obsah: 
200 rohoží 50 x 40 cm  
22 hadov 120 x 7,5 cm  
12 vankúše 25 x 25 cm  
3 pár ochranných rukavíc 
8 vrecká na likvidáciu

Typ B 12 B 12 B 12 B 24 B 24 B 24 B 36 B 36 B 36

Použitie DENSORB OLEJ UNIVERÁL ŠPECIÁL OLEJ UNIVERÁL ŠPECIÁL OLEJ UNIVERÁL ŠPECIÁL 

Absorpčná kapacita 
[l / BJ] 115 115 115 238 238 238 415 415 415

Vonkajšie rozmery  
D x Š x V [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

Farba prepravného 
vozíka modrá verzia zelená verzia žltá verzia modrá verzia zelená verzia žltá verzia modrá verzia zelená verzia žltá verzia

Obj. č. 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
Príslušenstvo

Obj. č. Sada k  
doplneniu 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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Typ Small

Použitie DENSORB OLEJ UNIVERÁL ŠPECIÁL 

Absorpčná kapacita [l / BJ] 55 55 55
Vonkajšie rozmery D x Š x V [mm] 400 x 510 x 950 400 x 510 x 950 400 x 510 x 950
Obj. č. antracitova verzia 267-167-JA 267-168-JA 267-169-JA
Obj. č. žltá verzia 290-816-JA 290-815-JA 290-817-JA
Príslušenstvo

Obj. č. Sada k doplneniu 267-170-JA 267-171-JA 267-172-JA

Obsah: 
1 bal absorpčnej netkanej textílie 20 m x 38 cm 
vrátane osi na zavesenie 
8 hadov z absorpčnej textílie 120 x 7,5 cm 
2 vankúše z absorpčnej netkanej textílie 25 x 25 cm 
25 utierok 38 x 40 cm 
1 ochranné okuliare s gumeným pásikom 
1 pár ochranných rukavíc 
5 vriec na likvidáciu

Máte na výber 3 prevedenia:

olej absorbuje olej a odpudzuje vodu

univerzál vysaje olej, vodu a ostatné kvapaliny

špeciál na kyseliny, lúhy a chemikálie
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 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

2 Havarijná sada DENSORB Caddy

Núdzová súprava v kontajneri na kolieskach
Ideálne na rýchlu prepravu veľkého množstva sorbentov na miesto 
použitia. 

 W praktická sada netkanej textílie
 W poveternostne odolná prepravná nádoba môže byť použitá napr. pre zber 
použitého sorpčného materiálu.

Priehľadné dvere pre rýchlu kontrolu obsahu.

Mobilná núdzová súprava  DENSORB Caddy Small

 W s robustnými gumovými kolesami chrániacimi podlahu pre 
ľahké a rýchle manévrovanie.

 W zvláštnosťou náplne je perforovaná absorbčná textília, z 
ktorej je možné jednotlivo odtrhnúť požadované množstvo.

 W na zadnej strane priestor pre umiestnenie  výstražného 
stojana pomocou upevňovacieho setu (nie je súčasťou 
sady, v ponuke ako príslušenstvo).

 W vozík Caddy je v ponuke voliteľne v sivej alebo signálnej 
žltej farbe

Havarijná sada typ B 12, ve 
120-litrovom kontajneri na 
kolieskach

https://www.denios.sk/products/157332
https://www.denios.sk/products/157333
https://www.denios.sk/products/157334
https://www.denios.sk/products/157335
https://www.denios.sk/products/157336
https://www.denios.sk/products/157337
https://www.denios.sk/products/267666
https://www.denios.sk/products/267667
https://www.denios.sk/products/267668
https://www.denios.sk/products/157367
https://www.denios.sk/products/157368
https://www.denios.sk/products/157369
https://www.denios.sk/products/157370
https://www.denios.sk/products/157371
https://www.denios.sk/products/157372
https://www.denios.sk/products/267669
https://www.denios.sk/products/267670
https://www.denios.sk/products/267671
https://www.denios.sk/products/267167
https://www.denios.sk/products/267168
https://www.denios.sk/products/267169
https://www.denios.sk/products/290816
https://www.denios.sk/products/290815
https://www.denios.sk/products/290817
https://www.denios.sk/products/267170
https://www.denios.sk/products/267171
https://www.denios.sk/products/267172


Obsah: 
1 sorpčná rola 90 m x 38 cm vr. 
tyčky k zaveseniu 
12 sorpčných hadov 120 x 7,5 cm 
6 sorpčných vankúšov 25 x 25 cm 
1 vrecia sypkého sorbentu 8 kg 
1 lopatka na sypký sorbent* 
1 ochranné okuliare s 
gumovým popruhom 
2 páry ochranných 
rukavíc 
10 odpadkových vriec 
* není součástí sady k  
doplnění, nutné objednať  
separátne
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Typ Médium Extra Large

Použitie DENSORB OLEJ UNIVERÁL ŠPECIÁL OLEJ UNIVERÁL ŠPECIÁL 

Absorpčná kapacita [l / BJ] 102 100 100 190 187 188
Vonkajšie rozmery D x Š x V [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
Obj. č. antracitova verzia 259-470-JA 259-469-JA 259-471-JA 219-594-JA 219-593-JA 219-595-JA
Obj. č. žltá verzia 290-813-JA 290-812-JA 290-814-JA 290-810-JA 290-809-JA 290-811-JA
Príslušenstvo

Obj. č. Sada k doplneniu 259-473-JA 259-472-JA 259-474-JA 219-597-JA 219-596-JA 219-598-JA

PRÍSLUŠENSTVO

Havarijná
sada

Obsah: 
1 bal absorpčnej netkanej textílie  
45 m x 38 cm vrátane osi na zavesenie 
7 hadov z absorpčnej textílie  
120 x 7,5 cm 
2 vankúšov z absorpčnej netkanej 
textílie 25 x 25 cm 
25 utierok 38 x 40 cm 
1 vrece granulátu 10 kg 
1 lopátka na granulát* 
1 ochranné okuliare s gumeným 
pásikom 
1 pár ochranných rukavíc 
10 vriec na likvidáciu 
*nie je súčasťou doplňovacej  
súpravy, treba objednať osobitne

Poradenstvo: 032 743 04 67
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 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

2

Núdzová sada so sorbentami, verzia Olej, 
vo vozíku DENSORB Caddy

DENSORB® havarijné sady 

 W obsahuje nielen preforované sorpčné roly, z ktorých je možné odtrhnúť ľubovoľné množstvo, ale tiež sypký sorbent, ktorý 
zaistí po zachytení uniknutej kvapaliny protišmykový povrch na podlahe

 W rýchlo na mieste nasadenia
 W s robustnými gumovými kolesami chrániacimi podlahu pre ľahké a rýchle manévrovanie
 W veľké široko otváravé dvere zaisťujú efektívny prístup k sorpčným prostriedkom

 W optimálna absorbcia únikov v prevádzke
 W tieto priehľadné a veľmi odolné prepravné vozíky sú plnené vysoko kvalitnými absorpčnými prostriedkami DENSORB

Sorpčná havarijná sada, verzia 
Univerzál, DENSORB Caddy 
medium

Mobilná núdzová sada DENSORB Caddy Extra Large

Ergonomické 
madlo je možné 
bezpečne uchopiť 
i s ochrannými 
rukavicami.

Vozík DENSORB Caddy Medium je 
možné uzamknúť pomocou visiaceho 
zámku, prípadne zaplombovať. Obsah 
tak bude chránený pred prístupom 
nepovolaných osôb.

Zariadenie na zadnej strane 
prepravného vozíka umožní 
umiestnenie výstražného stojana.

Obj. č. 259-814-JA

Obj. č. 219-594-JA

Informačný štítok „DENSORB havarijná sada“  
z povetrnostne odolného plastu, 420 x 400 mm

https://www.denios.sk/products/259470
https://www.denios.sk/products/259469
https://www.denios.sk/products/259471
https://www.denios.sk/products/219594
https://www.denios.sk/products/219593
https://www.denios.sk/products/219595
https://www.denios.sk/products/290813
https://www.denios.sk/products/290812
https://www.denios.sk/products/290814
https://www.denios.sk/products/290810
https://www.denios.sk/products/290809
https://www.denios.sk/products/290811
https://www.denios.sk/products/259473
https://www.denios.sk/products/259472
https://www.denios.sk/products/259474
https://www.denios.sk/products/219597
https://www.denios.sk/products/219596
https://www.denios.sk/products/219598
https://www.denios.sk/products/259814
https://www.denios.sk/products/219594
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Obsah: 
100 rohoží 50 x 40 cm 
6 hadov 120 x 7,5 cm 
8 vankúšov 25 x 25 cm 
1okuliare s gumovým pásikom 
1 pár ochranných rukavíc 
10 odpadkových vriec

Obsah: 
200 rohoží 50 x 40 cm 
10 hadov 120 x 7,5 cm 
15 vankúšov 25 x 25 cm 
1 ochranné okuliare s gumovým pásikom 
1 pár ochranných rukavíc 
20 odpakových vriec

Obsah: 
400 rohoží 50 x 40 cm 
20 hadov 120 x 7,5 cm 
10 vankúšov  25 x 25 cm 
2 vrecia sypkého sorbentu à 8 kg 
1 lopatka na sypký sorbent dĺžka 105 cm* 
2 ochranné okuliare s gumovým pásikom 
2 páry ochranných rukavíc 
50 odpadkových vriec 
*nie je súčasťou sady k doplneniu, nutn

Ma
ni

pu
lá

ci
a 

s 
ne

be
zp

eč
ný

m
i l

át
ka

m
i

2 baly absorpčnej netkanej textílie 45 m x 38 cm 
400 rohoží 50 x 40 cm 
40 hadov z absorpčnej textílie 120 x 7,5 cm 
16 hadov 300 x 7,5 cm 
30 vankúšov 25 x 25 cm 
3 vrecia granulátu, každé 8 kg 
1 lopatka na granulát s dĺžkou 105* 
1 ochranné okuliare s gumeným pásikom 
3 páry ochranných rukavíc 
75 vriec na likvidáciu 
*nie je súčasťou doplňovacej súpravy, treba objednať osobitne

Obsah: 

Typ SF 100 SF 200

Použitie DENSORB OLEJ UNIVERÁL ŠPECIÁL OLEJ UNIVERÁL ŠPECIÁL 

Absorpčná kapacita [l / BJ] 109 109 109 211 211 211
Vonkajšie rozmery Š x H x V (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
Obj. č. 157-347-JA 157-348-JA 157-350-JA 157-343-JA 157-344-JA 157-345-JA
Príslušenstvo

Obj. č. Sada k doplneniu 157-357-JA 157-359-JA 157-360-JA 157-354-JA 157-355-JA 157-356-JA

Typ SF 400 SF 700

Použitie DENSORB OLEJ UNIVERÁL ŠPECIÁL OLEJ UNIVERÁL ŠPECIÁL 

Absorpčná kapacita [l / BJ] 414 406 410 748 742 742
Vonkajšie rozmery Š x H x V (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
Obj. č. 157-339-JA 157-341-JA 157-342-JA 267-672-JA 267-673-JA 267-674-JA
Príslušenstvo

Obj. č. Sada k doplneniu 157-351-JA 157-352-JA 157-353-JA 267-675-JA 267-676-JA 267-677-JA

Havarijné sady v bepečnostnom boxe
bezpečnostné boxy je možné uzamknúť pomocou visiaceho zámku, prípadne zaplombovať. 
Obsah tak bude chránený pred prístupom nepovolaných osôb.

 W vhodné pre rozostavenie vo vonkajších priestoroch
 W vďaka veľkému otvoru sú všetky dôležité absorpčné prostriedky a náčinie jasne usporiadané a rýchlo dostupné.
 W robustná konštrukcia zaisťuje spoľahlivú ochranu absorbentov pred poveternostnými vplyvmi a poškodením

V praktickom veku môžete ukladať 
malé predmety, ktoré môžete 
potrebovať ako prvé v prípade núdze, 
napr. rukavice a ochranné okuliare.

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Bezpečnostný box, so sorpčnými prostriedkami, 
absorpčná kapacita až 211 litrov

https://www.denios.sk/products/157347
https://www.denios.sk/products/157348
https://www.denios.sk/products/157350
https://www.denios.sk/products/157343
https://www.denios.sk/products/157344
https://www.denios.sk/products/157345
https://www.denios.sk/products/157357
https://www.denios.sk/products/157359
https://www.denios.sk/products/157360
https://www.denios.sk/products/157354
https://www.denios.sk/products/157355
https://www.denios.sk/products/157356
https://www.denios.sk/products/157339
https://www.denios.sk/products/157341
https://www.denios.sk/products/157342
https://www.denios.sk/products/267672
https://www.denios.sk/products/267673
https://www.denios.sk/products/267674
https://www.denios.sk/products/157351
https://www.denios.sk/products/157352
https://www.denios.sk/products/157353
https://www.denios.sk/products/267675
https://www.denios.sk/products/267676
https://www.denios.sk/products/267677


Obsah: 
200 rohoží 50 x  40 cm 
24 hadov 120 x 7,5 cm 
10 vankúšov 25 x 25 cm 
4 vrecia sypkého sorbentu à 8 kg 
1 lopatka na sypký sorbent dĺžka 
105 cm* 
3 páry ochranných rukavíc 
5 odpadkových vriec 
*nie je súčasťou sady k doplneniu, 
nutné objednať separátne
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Obsah: 
100 rohoží 50 x 40 cm 
20 hadov 120 x 7,5 cm 
15 vankúšov 25 x 25 cm 
1 vrece sypkého granulátu na olej a 
chemikálie* 
1 ochranné okuliare s gumičkou * 
1 ochranný odev * 
3 páry ochranných rukavíc 
1 lopata na sypká sorbent 
5 vriec na odpad*  
nie je súčasťou doplňovacej sady, 
objednávajte samostatne

Použitie DENSORB OLEJ UNIVERÁL ŠPECIÁL

Vonkajšie rozmery D x Š x V [mm] 1000 x 640 x 655 1000 x 640 x 655 1000 x 640 x 655
Absorpčná kapacita [l / BJ] 170 166 168
Obj. č. bez koliesok 155-194-JA 155-195-JA 155-196-JA
Obj. č. s kolieskami 155-191-JA 155-192-JA 155-193-JA
Príslušenstvo

Obj. č. Sada k doplneniu 147-858-JA 147-856-JA 147-860-JA

PRÍSLUŠENSTVO

Obj. č. 259-814-JA
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Použitie DENSORB OLEJ UNIVERÁL ŠPECIÁL

Absorpčná kapacita [l / BJ] 288 272 280
Vonkajšie rozmery D x Š x V [mm] 1200 x 800 x 760 1200 x 800 x 760 1200 x 800 x 760
Obj. č. stacionárny 116-753-JA 147-867-JA 116-754-JA
Obj. č. s kolieskami 116-755-JA 147-868-JA 116-756-JA
Príslušenstvo

Obj. č. Sada k doplneniu 147-870-JA 147-869-JA 147-871-JA

Havarijná
sada

Núdzová sada v boxe s vekom
veľký výber sorbentov pre rôzne oblasti použitia

Núdzová sada v prepravnom boxe

 W praktický a priestranný box
 W okrem vysoko kvalitných DENSORB textilných sorpčných produktov 
obsahuje táto sada tiež vrece sorbentu na olej a chemikálie, ktorý 
je vhodný pre tvorbu hrádzí a má protišmykovú vlastnosť

 W vrátane veka na uzatvorenie

Informačný štítok 
„DENSORB 
havarijná sada“ 
z povetrnostne 
odolného plastu, 
420 x 400 mm

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     

 W extra veľká núdzová sada s praktickými sorbentami pre väčšie netesnosti, napr. na 200 l sudoch
 W optimalizované balenie pre stacionárnu verziu alebo pre verziu s kolieskami
 W stacionárna verzia alebo s kolieskami pre mobilné použitie
 W okrem vysokokvalitných výrobkov z  absorpčnej netkanej textílie DENSORB obsahuje súprava tiež granule, ktoré zlepšujú tvorbu bariér 
a obnovujú odolnosť substrátu proti šmyku po absorpcii uniknutej kvapaliny.

https://www.denios.sk/products/155194
https://www.denios.sk/products/155195
https://www.denios.sk/products/155196
https://www.denios.sk/products/155191
https://www.denios.sk/products/155192
https://www.denios.sk/products/155193
https://www.denios.sk/products/147858
https://www.denios.sk/products/147856
https://www.denios.sk/products/147860
https://www.denios.sk/products/259814
https://www.denios.sk/products/116753
https://www.denios.sk/products/147867
https://www.denios.sk/products/116754
https://www.denios.sk/products/116755
https://www.denios.sk/products/147868
https://www.denios.sk/products/116756
https://www.denios.sk/products/147870
https://www.denios.sk/products/147869
https://www.denios.sk/products/147871
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Verzia Absodan Univerzál Absodan Plus Absodan SuperPlus

Obsah [kg] 20 10 20 10
Absorpčná kapacita [l / BJ] 16 9 19 10
Hmotnosť posypu [g/l] 507 533 533 542
Min veľkosť zrna [mm] 1,00 0,50 0,50 0,30
Max veľkosť zrna [mm] 3,0 1,0 1,0 0,7
Počet vreciek na palete 36 78 36 78
Obj. č. 256-705-JA 256-707-JA 256-706-JA 256-708-JA

Sorbent 
na olej

Místo 
použití

Balení

Označení produktu
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 R Základní materiál
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UNIVERZÁL

✓ Moler ✓ ✓ ✓ ✓

✓ Křemičitan vápenatý ✓ ✓ ✓ ✓
Celulóza ✓ ✓

✓ Sepiolit ✓ ✓ ✓ ✓

✓ Moler ✓ ✓ ✓ ✓

✓ Moler ✓ ✓ ✓ ✓

✓ Moler ✓ ✓ ✓ ✓

OLEJ

✓ ✓ ✓ Rašelina ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ Perlit ✓ ✓ ✓ ✓

✓ Polyurethan ✓ ✓

✓ Polyurethan ✓ ✓ ✓ ✓

SPECIÁL

✓ Oxid křemičitý ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ Křemelina ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ Moler ✓ ✓ ✓ ✓
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Vonkajšie rozmery D x Š [mm] 250 x 110 527 x 247 1032 x 257

Obj. č. 119-237-JA 119-236-JA 119-235-JA

  

Antistatické lopatky pre granulát
 W na aplikáciu a likvidáciu granulátu
 W ergonomické tvarované
 W ľahké a odolné
 W z vysokokvalitného plastu odolného voči UV
 W hladké povrchy umožňujú ľahké čistenie

DENSORB® havarijné sady 

 W minerálny sypký sorbent na báze moleru
 W pôsobí rýchlo, je bezpečný a vhodný k absorpcii kvapaliny za spevnenom 
povrchu, pohltí olej, kyseliny, vodnaté a organické roztoky

 W zapúzdruje absorbovanú kvapalinu do poréznej štruktúry

 W chemicky odolný, vhodný pre agresívne kyseliny
 W nehorľavý v nepoužitom stave

 

 

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Sypký sorbent Univerzál Absodan

Univerzálny hrubozrnný

Univerzálny jemnozrnný

Univerzálny Gran-Sorb

UNIVERSAL extra hrubý

Absodan Universal

Absodan Plus

Absodan SuperPlus

Ekologický, plávajúci sorbent

Plávajúci sorbent

Absorpčný prostriedok na olej Quick-Sorb

Sorbent do každého počasia

Multi-Sorb s farebným indikátorom

Multi-Sorb

Sorpčný prostriedok pre olej a chemikálie

343

343

343

343

342

342

342

344

344

344

344

345

345

345

https://www.denios.sk/products/256705
https://www.denios.sk/products/256707
https://www.denios.sk/products/256706
https://www.denios.sk/products/256708
https://www.denios.sk/products/119237
https://www.denios.sk/products/119236
https://www.denios.sk/products/119235
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Prevedenie
Univerzálny jemnozrnný 

sypký sorbent
Univerzálny hrubozrnný sypký sorbent UNIVERZÁL Gran Sorb Univerzálny Extra hrubý

Obsah [kg] 20 10 20 14 20
Absorpčná kapacita [l / BJ] 27 8 16 16 9
Hmotnosť posypu [g/l] 595 500 500 512 720
Min veľkosť zrna [mm] 0,13 1,00 1,00 0,40 0,50
Max veľkosť zrna [mm] 1,0 3,0 3,0 3,4 6,0
Počet vreciek na palete 36 78 36 65 55
Obj. č. 170-113-JY 208-180-JY 119-252-JY 157-176-JY 157-215-JY

UNIVERSAL - pre oleje, chladiace kvapaliny, mazadlá a rozpúšťadlá, ako aj vodné roztoky
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TOPSELLER

Obj. č. 170-113-JA

Obj. č. 208-180-JA

Obj. č. 157-215-JA

Obj. č. 157-176-JA

DENSORB® sypké sorbenty

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Univerzálny hrubozrnný sypký sorbent

 W minerálny sypký sorbent na báze moleru
 W hrubé zrná umožňujú použitie v exteriéri, napr. na dopravných plochách (Typ III R)
 W vhodný pre agresívne kyseliny
 W vysoká absorpčná kapacita a absorpčná schopnosť
 W nehorľavé v nepoužitom stave

typ III R

vhodné pre dopravné plochy (Typ III R)

Univerzálny jemnozrnný sypký sorbent

 W minerálny pórobetónový granulát na báze hydrátu kremičitanu vápenatého
 W na absorpciu olejov a iných rozliatych tekutín
 W vysoká absorbčná kapacita a absorpčná schopnosť
 W svetlá farba umožní rozpoznať stupeň nasýtenosti
 W nehorľavý v nepoužitom stave

antistatický

UNIVERZÁL Gran Sorb

 W granulát na báze recyklovanej celulózy
 W bezprašný a ľahko sa odstraňuje
 W okamžite pohlcuje oleje, rozpúšťadlá, mazivá 
a iné neagresívne kvapaliny

 W ideálne sa hodí pre hladké povrchy
 W nezanecháva škrabance, šetrný k podlahám
 W veľmi malý zostatok popola pri horení

typ III R

Univerzálny Extra hrubý

 W minerálny sypký sorbent na báze sepiolitu
 W ideálne riešenie pre drsné podlahy a 
vonkajšie priestory s vysokou intenzitou 
premávky

 W chemicky inertný, nejedovatý

 W svetlá farba uľahčuje stanovenie  
stupňa nasýtenia

 W nehorľavé v nepoužitom stave
 W maximálny protišmykový efekt

Viac produktov z kategórie Sorbenty nájdete tu:

www.denios.sk/kat/39126

https://www.denios.sk/products/170113
https://www.denios.sk/search?query=208180
https://www.denios.sk/search?query=119252
https://www.denios.sk/products/157176
https://www.denios.sk/products/157215
https://www.denios.sk/products/170113
https://www.denios.sk/products/208180
https://www.denios.sk/products/157215
https://www.denios.sk/products/157176


Verzia
Ekologicky nezávadný pláva-

júci sorbent na olej
SORBIX WB 0/3

Sypký sorbent na 
olej Quick-Sorb

Sorbent na olej 
Quick-Sorb

Sorbent na olej, vhodný do každého počasia

Obsah (kg) 6 7 5 12 6 8 18
Absorpčná kapacita [l / BJ] 27 31 11 30 9 12 24
Hmotnosť posypu [g/l] 151 70 260 260 405 405 405
Min veľkosť zrna [mm] 1 1 1 1 1 1 1
Max veľkosť zrna [mm] 4 3 4 4 4 4 4
Počet vreciek na palete 36 24 50 36 40 50 36
Obj. č. 180-851-JA 119-254-JA 208-182-JA 157-218-JA 208-190-JA 208-181-JA 123-167-JA

344

2

www.denios.sk/shop Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Ma
ni

pu
lá

ci
a 

s 
ne

be
zp

eč
ný

m
i l

át
ka

m
i

 

Sypký sorbent na olej 
do každého počasia

Sorbent na olej, vhodný do každého počasia,vedro  6 kg

Sypký sorbent na olej Quick-Sorb

SORBIX WB 0/3

Ekologicky nezávadný plávajúci 
sypký sorbent na olej

 W granulát na báze recyklovanej polyuretánovej peny
 W rýchlo a spoľahlivo absorbuje uhľovodíky, oleje, palivá, chladiace 
mazivá a iné kvapaliny na báze uhľovodíkov

 W vodoodpudivý - veľmi vhodný na použitie v daždi a vlhku 
 W vhodný pre vozovky a iné dopravné plochy
 W vysoká sacia schopnosť

DENSORB® sypké sorbenty

 W sypký sorbent na báze polyuretánovaj peny 
 W extrémne rýchla absorpcia oleja, vysoko absorpčný
 W ideálne pre vydlaždičkované  a zvárané podlahy
 W nazanecháva škrabance, šetrný k podlahám v halách
 W veľmi nízka spotreba 

 W granulát na báze perlitu (vulkanická hornina)
 W vodoodolná a extrémne ľahká, pláva aj v turbolentých vodách
 W vynikajúci na olejové škvrny na vodnej hladine, cestách a podlahách 

typ I / II / III R SF

typ I / II / III R

typ I / II / III R

 W nezávadný prírodný produkt z biologicky odbúrateľných prírodných vlákien
 W absorbuje olej, naftu, vykurovací olej, rezný olej, rastlinný olej, 
rozpúšťadlá na báze oleja a ďalšie kvapaliny na báze uhľovodíkov, tiež 
farby a laky

 W k použitiu na vodnej hladine, cestách a priemyselných podlahách
 W nezanecháva škrabance, šetrný k podlahám v halách

typ III R

OLEJ — pre oleje, palivá a uhľovodíky, odpudzujúce vodu

Obj. č. 208-190-JA

Obj. č. 180-851-JA

Obj. č. 119-254-JA

https://www.denios.sk/products/180851
https://www.denios.sk/products/119254
https://www.denios.sk/products/208182
https://www.denios.sk/products/157218
https://www.denios.sk/products/208190
https://www.denios.sk/products/208181
https://www.denios.sk/products/123167
https://www.denios.sk/products/208190
https://www.denios.sk/products/180851
https://www.denios.sk/products/119254


Multi-Sorb Multi-Sorb s farebným indikátorom Sypký sorbent na olej a chemikálie

Obsah (kg) 0,4 10,0 0,4 5,0 10,0
Absorpčná kapacita [l / BJ] 1 18 1 9 10
Hmotnosť posypu [g/l] 425 425 425 425 530
Min veľkosť zrna [mm] 0,13 0,13 0,13 0,13 0,30
Max veľkosť zrna [mm] 0,5 0,5 0,5 0,5 0,7
Nádoby 400-g fľaša 10-kg vrecko 400-g fľaša 5-kg vedro 10 kg vrece
Obj. č. 157-219-JA 191-444-JA 201-755-JA 201-754-JA 159-823-JA
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DENSORB® sypké sorbenty

TOP PRODUKT

typ III R
 W sorpčný prostriedok pre všetky nebezpečné látky
 W použiteľné okamžite a bez rizika aj nezaškoleným personálom

 W typ III R

Tento sypký sorbent je vhodný na pohlcovanie kyselín, zásaditých 
látok (lúhy), horľavých a zápalných a tiež vodných a polárnych 
kvapalín. Predstavuje kalcinovaný, mimoriadne savý prírodný 
minerál, ktorý sa ideálne hodí pre použitie na hladkých a póro-
vitých povrchoch v interiéri a exteriéri. V nepoužitom stave je 
nehorľavý.

Sorpčný prostriedok pre olej a chemikálie

Sorbent na chemikálie a kyseliny Multi-Sorb

Núdzová sada pre nehody s ortuťou
špeciálne k zachyteniu ortuti (až 100 ml)

 W skladá sa z 1 dózy s vekom na závit, vo veku nalepená 
špeciálna penová vložka

 W pokiaľ je penová vložka ľahko pritisnutá na rozliatu ortuť, 
jej póry sa otvárajú a absorbujú ortuťové guličky

 W pri priskrutkovaní viečka sa perličky rozpustia a spadnú 
cez dierovaný otvor do plechovky

ŠPECIÁL - pre kyseliny, zásady, rozpúšťadlá a neznáme chemikálie

 W sorpčný prostriedok pre všetky nebezpečné látky
 W granulát na báze polymérov s maximálnou sacou schopnosťou
 W 1 kg sypkého Multi-Sorb sorbentu zachytí až 75 litrov kvapalín 
 W hydrofilný a chemicky odolný, absorbuje takmer všetky kvapaliny
 W nehorľavý, nepodporujúci horenie,neobsahuje explozívny prach
 W mimoriadne účinný a jednoducho použiteľný, vhodný aj pre tvorbu hrádzí
 W okamžite po kontakte zamedzuje emisiám a výparom vďaka viazaniu 
nebezpečných látok

 W použiteľné okamžite a bez rizika aj nezaškoleným personálom
 W typ III R

Obj. č. 256-709-JA

Obj. č. 159-823-JA

Indikátor varuje pracovníkov  
prostredníctvom zmeny farby 
na kontamináciu - pr styku s  
kyselinami zožltne,  pri zásadách  sa 
mení na červenú  

https://www.denios.sk/products/157219
https://www.denios.sk/products/191444
https://www.denios.sk/products/201755
https://www.denios.sk/products/201754
https://www.denios.sk/products/159823
https://www.denios.sk/products/256709
https://www.denios.sk/products/159823
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Detektor úniku nebezpečných kvapalín SpillGuard®

www.denios.sk/shop

SpillGuard® v záchytnej vani z ocele  
pre 200-litrové sudy

príklady použitia pre SpillGuard® a SpillGuard® connect

prvý senzor na úniky svojho druhu: úplne autonómny, okamžite pripravený k použitiu, vhodný do akejkoľvek záchytnej 
vane. SpillGuard® spoľahlivo detekuje nebezpečné úniky a okamžite Vás upozorní alarmom. Ušetrí čas nielen na 
vyriešenie situáce ale tiež vysoké náklady na odstránenie škôd.

jednoduché uvedenie do prevádzky: zapnúť, umiestniť, a byť v bezpečí!

červená LED (blikanie 1x/min.) signalizuje funkčnosť.

akustický signál  včas upozorní na koniec životnosti zariadenia SpillGuard (životnosť je až 5 rokov).

vyvinuté pre dlhodobé použitie - so schválením pre zónu ATEX 0.

v prípade kontaktu s nebezpečnými látkami sa spustí akustický a optický alarm najmenej na 24 hodín

jednoduché a bezpečné použitie vďaka inteligentnej technológii snímačov vo vysoko odolnom, elektricky vodivom kryte.

SpillGuard® v regáli na nebezpečné látky  
s oceľovou vaňou na malé nádoby

Detektor úniku nebezpečných 
látok SpillGuard®

SpillGuard®

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Pozri stranu

10
Pozri stranu

76

https://www.denios.sk/products/271433


SpillGuard® connect - pre bezpečné a jednoduché 
diaľkové ovládanie cez Narrowband loT
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Detektor úniku nebezpečných kvapalín SpillGuard®

príklady použitia pre SpillGuard® a SpillGuard® connect univerzálne použiteľný  
a vhodný pre všetky  
bežné kvapaliny, viď. 
zoznam odolností na  
www.denios.sk/spillguard 
V prípade, že Vami zvolenú 
látku v tabuľke odolnosti 
nenájdete, je možné 
vykonať individuálny 
laboratórny test, aby sa 
zistila vhodnosť SpillGuard® 
pre druh konkrétnej 
nebezpečnej látky.

SpillGuard® v depote na  
nebezpečné látky z plastu

SpillGuard® v skrini na  
nebezpečné látky z plastu

SpillGuard® connect

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     

využite výhody digitalizácie 4.0 pre Vaše havarijné systémy pre úniky kvapalín. Prostredníctvom webovej aplikácie môžete 
centrálne sledovať všetky pripojené detektory  SpillGuard® používané vo Vašej spoločnosti. 

Konfigurujte jednotlivé poplachové správy z detektora úniku kvapalín, ktoré sa v prípade havárie digitálne prenesú na vami zvolenú 
kontaktnú osobu (alebo viac zvolených osôb). Prostredníctvom SMS a/alebo e -mailu na Váš smartphone, tablet a/alebo PC. 

inovatívny detektor úniku je nekonečne rozšíriteľný a je možné ho použiť takmer kdekoľvek - vďaka mobilnému pripojeniu NB IoT v 
každom jednotlivom zariadení. 

neobmedzený dosah detektoru vďaka plne decentrálnemu a samostatne pracujúcemu zariadeniu. 

správa vo formáte PDF ako doklad pre týždenné kontroly napr. pre audit. 

spillGuard® connect  nepotebuje ruter, lokálny internet alebo lokálne napájanie prúdom. 

je možné použiť pri teplote od 0 do +40  C, alarm pri teplote >+70  C

INOVÁCIA

Pozri stranu

166
Pozri stranu

102

https://www.denios.sk/products/276016
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PRÍSLUŠENSTVO

www.denios.sk/shop

Neoprénové tesniace rohože

Vonkajšie rozmery  
D x Š [mm] 500 x 500 1000 x 1000 1200 x 1200 1400 x 1400

Pre použitie na Šírka odtoku 
max. 200 mm

Šírka odtoku 
max. 700 mm

Šírka odtoku 
max. 900 mm

Šírka odtoku 
max. 1100 mm

Obj. č. 217-355-JA 216-516-JA 216-517-JA 216-518-JA
Príslušenstvo Skladovacie boxy až pre 5 tesniacich rohoží
Vonkajšie rozmery  
D x Š x V [mm] 675 x 190 x 210 1075 x 190 x 210 1275 x 190 x 210 1530 x 190 x 210

Obj. č. 132-787-JA 132-789-JA 132-790-JA 169-484-JA

Magnetické tesniace rohože

Vonkajšie rozmery  
D x Š [mm] 510 x 510 600 x 600 1000 x 1000

Obj. č. 206-977-JA 206-978-JA 206-979-JA
Príslušenstvo Skladovacie boxy až pre 5 tesniacich rohoží
Vonkajšie rozmery  
D x Š x V [mm] 675 x 190 x 210 675 x 190 x 210 1075 x 190 x 210

Obj. č. 132-787-JA 132-787-JA 132-789-JA

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     348
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Tesniace rohože by mali byť vždy v blízkosti 
potenciálne nebezpečných miest. Zabezpečí sa tak 
rýchly prístup k nim a vykonanie prvých opatrení na 
minimalizáciu nebezpečenstiev.

 W pevné boxy z ekologického polyetylénu (PE)
 W pripravené na nástennú montáž 
 W (s upevňovacím materiálom)

Skladovacie boxy pre tesniace rohože

Magnetické tesniace rohože

 W zabraňuje vniknutiu nebezpečných látok do odtokov a kanálov
 W viacnásobne použiteľná: chemicky odolná a ľahko sa čistí
 W ideálne sa prispôsobuje kvalite podlahy vďaka tesnému a flexibilnému 
materiálu

 W skladovací box na max. 5 tesniacich rohoží sa dodáva ako príslušenstvo
 W ideálne riešenie na kombinovanie s havarijnými súpravami DENSORB

Neoprénové tesniace rohože

 W na jednoduché a úsporné predchádzanie menším únikom
 W ľahká, kompaktná, recyklovateľná a rýchlo sa čistí
 W skladovací box na max. 5 tesniacich rohoží sa dodáva ako príslušenstvo
 W ideálne riešenie na kombinovanie s havarijnými súpravami DENSORB

Tesniace systémy

 W zabraňujú vniknutiu nebezpečných látok do odtokov a kanálov
 W tenká hrúbka materiálu umožní flexibilné prispôsobovanie aj k 
nekovovým vstupom kanálov

 W spoľahlivo  drží na kovových krytoch  kanálov vďaka magnetickej sile
 W odolná voči poveternostným vplyvom a teplote (-20 °C až +80 °C)

skladovací box s madlom a 
vekom, pripravený k montáži 
na stenu.

Praktické školenie a tréning 
"Použitie DENSORB v praxi“

Viac produktov z kategórie 
Kanalizačné tesniace rohože nájdete tu:

www.denios.sk/kat/39121

Pozri stranu

312

https://www.denios.sk/products/217355
https://www.denios.sk/products/216516
https://www.denios.sk/products/216517
https://www.denios.sk/products/216518
https://www.denios.sk/products/132787
https://www.denios.sk/products/132789
https://www.denios.sk/products/132790
https://www.denios.sk/products/169484
https://www.denios.sk/products/206977
https://www.denios.sk/products/206978
https://www.denios.sk/products/206979
https://www.denios.sk/products/132787
https://www.denios.sk/products/132787
https://www.denios.sk/products/132789
www.denios.sk/kat/39121
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Vonkajšie rozmery  
D x Š [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

Hrúbka materiálu [mm]: 8

Obj. č. 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
Hrúbka materiálu [mm]: 13

Obj. č. 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
Príslušenstvo Skladovacie boxy pre tesniace rohože –
Vonkajšie rozmery  
D x Š x V [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 –

Obj. č. 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 –

Priemer [mm] 450 850

Hrúbka materiálu [mm]: 8

Obj. č. 137-713-JA 137-720-JA
Hrúbka materiálu [mm]: 13

Obj. č. 259-465-JA 259-467-JA

Príslušenstvo
Skladovacie boxy pre tesniace 

rohože
Vonkajšie rozmery  
D x Š x V [mm] 675 x 190 x 210 875 x 190 x 210

Obj. č. 132-787-JA 132-788-JA
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Tesniace rohože

 W ideálne riešenie na utesnenie kanálov a šácht
 W odolná voči vode, oleju a väčšine chemikálií
 W tesniaca vrstva spoľahlivo priľne k podkladu a je viacnásobne použiteľná

Tesniace systémy

tesniace rohože zabraňujú v prípade únikov neželanému vniknutiu kvapalín do 
pôdy alebo kanalizácie

 

Tesniace rohože, zaoblené, v 2 rôznych veľkostiach.

 

https://www.denios.sk/products/129672
https://www.denios.sk/products/259450
https://www.denios.sk/products/116039
https://www.denios.sk/products/259451
https://www.denios.sk/products/129674
https://www.denios.sk/products/259452
https://www.denios.sk/products/129676
https://www.denios.sk/products/259453
https://www.denios.sk/products/116038
https://www.denios.sk/products/259454
https://www.denios.sk/products/259458
https://www.denios.sk/products/259468
https://www.denios.sk/products/259463
https://www.denios.sk/products/259459
https://www.denios.sk/products/259464
https://www.denios.sk/products/259460
https://www.denios.sk/products/259466
https://www.denios.sk/products/259461
https://www.denios.sk/products/259462
https://www.denios.sk/products/156402
https://www.denios.sk/products/132786
https://www.denios.sk/products/132787
https://www.denios.sk/products/132787
https://www.denios.sk/products/132788
https://www.denios.sk/products/132788
https://www.denios.sk/products/132789
https://www.denios.sk/products/132789
https://www.denios.sk/products/132790
https://www.denios.sk/products/132790
https://www.denios.sk/products/137713
https://www.denios.sk/products/137720
https://www.denios.sk/products/259465
https://www.denios.sk/products/259467
https://www.denios.sk/products/132787
https://www.denios.sk/products/132788
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Vonkajšie rozmery D x Š [mm] 200 x 200 450 x 450 550 x 550 650 x 450 650 x 450 650 x 650

Obsah balenia 8 kusov 2 kusy 2 kusy 1 kus 2 kusy 2 kusy
Obj. č. 259-654-JA 259-657-JA 259-655-JA 259-658-JA 260-064-JA 259-656-JA

350
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Sklopný magneticky kryt kanála
 W na rýchlu ochranu kanalizačného systému v prípade únikov 
a nehôd

 W bezpečne drží všetky priame a zakrivené kovové alebo 
plastové prívodné mriežky, napriek nízkej hmotnosti v 
dôsledku využitia hydrostatického tlaku unikajúcich tekutín

 W v kombinácii s magnetickou fóliou sa dá použiť aj na zvislé 
oceľové prívody (napr.na obrubníky)

 W vhodný formát pre väčšinu kanálových vstupov; pre dlhšie 
verzie je možné použiť niekoľko flexibilných krytov, ktoré sa 
vzájomne prekrývajú

 W odolné voči mnohým bežným chemikáliám a použiteľné od 
-20 ° C do +60 ° C

 W ľahko sa čistí a opakovane používa
 W ľahko sa ukladá a šetrí miesto

 

Jednorazové tesniace rohože
 W k rýchlemu  a okamžitému utesneniu, napr. kanálových odtokov
 W v prípade úniklu nebezpečnej kvapaliny minimalizuje riziko
 W odolnosť voči olejom a väčšine chemikálií
 W z 2 cm hrubého nepriepustného a tkaninou zosileného materiálu 
na báze lemu, optimálne i pre nerovné povchy.

 W rohože je možné presne narezať alebo rôzne kombinovať.
 W zaťaženie až 2,4 m vodného stĺpca
 W skladovateľné pri teplote  - 10 °C

Obj. č. 259-091-JA

https://www.denios.sk/products/259654
https://www.denios.sk/products/259657
https://www.denios.sk/products/259655
https://www.denios.sk/products/259658
https://www.denios.sk/products/260064
https://www.denios.sk/products/259656
https://www.denios.sk/products/259091
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Tesniace systémy 2

Vonkajšie rozmery D x Š x V [mm] 2000 x 45 x 50 2000 x 70 x 100 3000 x 70 x 100

Obj. č. 130-515-JA 259-455-JA 116-046-JA

Uzatváracia bariéra, Ø 400 mm, k zadržaniu 
unikajúcej kvapaliny, napr. pri stáčaní na 
pracovných stoloch, laboratórnych stoloch a pod., 
Obj. č. 130-516-JA

Špeciálne tvarované konce umožňujú bezpečné 
spájanie niekoľkých bariér.

Kryt na kanál z 
polyetylénu (PE)

 W rýchlo pripravené na použitie: zabalené vo 
valčekovom kontajneri (červená farba)

 W vr. 3 vriec na piesok (prázdnych) pre 
voliteľné naplnenie

 W priemer 80 cm (s dnom 90 x 90 cm)

Obj. č. 201-660-JA
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Flexibilné uzatváracie bariéry
 W na lokalizáciu a udržanie vytekajúcich kvapalín, napr. na vstupných otvoroch kanálov
 W špeciálna zmes plastov je odolná voči vode, uhľovodíkom a mnohým iným chemikáliám
 W spoľahlivo sa uchytia a môžu byť opakovane použité po umytí mydlovou vodou

Extrémne hustý, flexibilný, lepkavý materiál na spodnej strane sa ideálne prispôsobí povrchu.

3-metrové uzatváracie bariéry sú vybavené praktickými 
úchytkami pre bezpečné a pohodlné používanie.

Praktické školenie a tréning 
"Použitie DENSORB v praxi“ Pozri stranu

312

https://www.denios.sk/products/130515
https://www.denios.sk/products/259455
https://www.denios.sk/products/116046
https://www.denios.sk/products/130516
https://www.denios.sk/products/201660
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Vonkajšie rozmery  
D x Š [mm]

625 x 625 750 x 750 1000 x 1000

Hmotnosť [kg] 32 45 80
Obj. č. 130-305-JA 137-269-JA 137-272-JA

Príslušenstvo Obj. č.

Prepravný vozík 130-307-JA
Stojan 130-309-JA
Držiak na stenu 130-310-JA
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Tesniace systémy

Uzamykateľný kryt na kanál
 W skladá sa z hliníkového slzičkového plechui, uzatváracieho mechanizmu a tesnenia na báze 
polyuretánu

 W tesniaci materiál na spodnej strane zabezpečuje dokonalé prispôsobenie sa povrchu a tým 
optimálne utesní kanál

 W vyrovná nerovnosti až do 30 mm
 W kryt kanálu sa upevňuje na kanalizáciu prostredníctvom  pružinovej upínacej páky 

Na výber sú 2 veľkosti:

 W uzamykateľný kryt kanálu, 625 x 400 mm (cca. 5 kg), dľa DIN (500 x 300 mm)

 W uzamykateľný kryt kanálu, 625 x 625 mm (cca. 7 kg), dľa DIN (500 x 500 mm)

Kryt na kanál, určený pre prejazd strojmi
 W skladá sa z 10 mm hrubej oceľovej dosky, ktorá má po obvode špeciálne 
tesnenie (H = 50 mm)

 W tesnenie sa zaisťuje vlastnou váhou a vyrovnáva nerovnosti terénu

 W prepravný vozík pre rýchlu a bezpečnú prepravu krytov kanálov na 
miesto určenia, kde je bez námahy možné vďaka kĺbovej mechanike 
na vozíku,  kryt bezpečne položiť.

 W stojan k bezpečnému umiestneniu kanálového krytu na 
miesto určenia

Prepravný vozík

 W držiak na stenu pre bezpečné umiestnenie kanálového krytu

Stojan

Povrch z alumínia, 
uzatváranie vďaka 
pružinovej upínacej páske

Spodná strana s 
tesniacim materiálom na 
polyuretánovej báze

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Obj. č. 123-501-JA

Obj. č. 123-502-JA

www.denios.sk/kat/39126

Viac produktov z 
kategórie Sorbenty 
nájdete tu:

https://www.denios.sk/products/130305
https://www.denios.sk/products/137269
https://www.denios.sk/products/137272
https://www.denios.sk/products/130307
https://www.denios.sk/products/130309
https://www.denios.sk/products/130310
https://www.denios.sk/products/123501
https://www.denios.sk/products/123502
www.denios.sk/kat/39126


PRÍSLUŠENSTVO

po jednorazovom plnení mrazuvzdornou 
kvapalinou je vždy poruke a pripravené 
na použitie

Príslušenstvo Obj. č.

Hadica na stlačený vzduch, 10 m, 
čierna, so spojkou a ventilom 202-299-JA

Hadica na stlačený vzduch, 20 m, 
čierna, so spojkou a ventilom 202-300-JA

Guľový ventil na tlakový vzduch 202-301-JA
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Typ K1 K2

Vonkajší priemer [mm] 400 800
Obj. č. 201-662-JA 202-296-JA
Príslušenstvo Skladovacie boxy pre utesnenia kanálov
Vonkajšie rozmery D x Š x V [mm] 1075 x 190 x 210 1275 x 190 x 210
Obj. č. 132-789-JA 132-790-JA
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Tesniace systémy

 W odolné voči poveternostným vplyvom a proti 
roztrhnutiu

 W odolné voči mnohým kyselinám a lúhom
 W možnosť použitia pri teplotách -30 °C až +70 °C
 W rozmery Š x H (mm): 700 x 700
 W s odolným držadlom z ušľachtilej ocele
 W dodáva sa praktický nástenný držiak z 
ušľachtilej ocele ako príslušenstvo

Okamžité použitie: utesňovací vankúš na naplnenie mrazuvzdornou kvapalinou

Flexibilné utesnenie kanálov

 W ponúka spoľahlivú ochranu pred vnikajúcimi 
kvapalinami

 W z polyetylénu (PE-LD) odolného voči 
chemikáliám

 W ľahké čistenie
 W na plnenie vzduchom
 W s rýchlospojkou a ventilom
 W vzduchové hadice skladovacie boxy  sa 
dodávajú ako príslušenstvo

Utesňovací vankúš

stenový držiak z ušľachtilej ocele

skladovací box s madlom a vekom, 
pripravený k montáži na stenu.

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Obj. č. 208-054-JA

Obj. č. 208-738-JA

 W pre rýchle zabezpečenie kanálových vpustí
 W v núdzových prípadoch,  aj ako  prevencia

https://www.denios.sk/products/202299
https://www.denios.sk/products/202300
https://www.denios.sk/products/202301
https://www.denios.sk/products/201662
https://www.denios.sk/products/202296
https://www.denios.sk/products/132789
https://www.denios.sk/products/132790
https://www.denios.sk/products/208054
https://www.denios.sk/products/208738


Tesniace systémy

www.denios.sk/shopAktuálne ceny na www.denios.sk

2

 W  pre jednoduché a rýchle upchatie odtokov alebo trubiek

Stredný priemer [mm] 51 76 103 150 200

Obj. č. 116-054-JA 116-055-JA 116-056-JA 259-456-JA 259-457-JA

Obj. č. 116-057-JA

kufrík s utesňovacími zátkami, 
každá s priemerom 70, 95 a 120 mm

Ø 120 mm

Ø 85 mm

Ø 70 mm Ø 95 mm

Ø 35 mm Ø 60 mm

Utesňovacia zátka

120 mm 120 mm 120 mm

Ø 235 mm

190 mm

Ø 185 mm

Ø 165 mmØ 115 mm

200 mm

Vonkajšie rozmery D x Š [mm] 800 x 40 800 x 50

Balenie (BJ) 10 10
Obj. č. 259-666-JA 259-667-JA

Tesniaca páska na potrubia
 W elastická gumička so suchým zipsom na dočasné utesnenie otvorov v 
tlakových potrubiach pre kvapaliny a plyny

 W ľahké a rýchle použitie
 W použiteľné od -35 do +130 ° C
 W je možné vyčistiť a znovu použiť

NOVINKA

Na spoje DN25 – PN10/16 DN50 – PN10/16 DN65 – PN10/16 DN80 – PN10/16 DN100 – PN10/16

Balenie (BJ) 10 ks 10 ks 10 ks 10 ks 10 ks
Obj. č. 216-028-JA 216-029-JA 216-030-JA 216-031-JA 216-032-JA
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 Ochranné manžety pre spoje potrubí
 W zabraňuje nekontrolovateľnému úniku nebezpečných kvapalín na 
prierubové spojenia potrubí 

 W účinná ochrana zamestnancov a strojoví pred dráždivými, leptavými, 
jedovatými, horúcimi, horľavými médiami a médiami ohrozujúcimi 
vodu

 W recyklovateľné a ľahko sa čistí
 W z polypropylénu (PP) - odolné voči teplotám až +80 °C
 W odolné voči UV žiareniu - možnosť použitia vo vnútri i vonku
 W s zabudovaným priehľadným priezorom na rýchlu identifikáciu úniku
 W vrátane suchého zipsu a šnúrami na rýchle a jednoduché upevnenie

https://www.denios.sk/products/116054
https://www.denios.sk/products/116055
https://www.denios.sk/products/116056
https://www.denios.sk/products/259456
https://www.denios.sk/products/259457
https://www.denios.sk/products/116057
https://www.denios.sk/products/259666
https://www.denios.sk/products/259667
https://www.denios.sk/products/216028
https://www.denios.sk/products/216029
https://www.denios.sk/products/216030
https://www.denios.sk/products/216031
https://www.denios.sk/products/216032


Poradenstvo: 032 743 04 67              Aktuálne ceny na www.denios.sk

Tesniace systémy 2

Obsah balenia 16x 0,5 litrov 10x 1 liter 5x 5 litrov 1x 10 litrov 1x 22 litrov

Hmotnosť [kg] 10 10 27 11 24
Obj. č. 259-659-JA 259-660-JA 259-661-JA 259-662-JA 259-663-JA

NOVINKA

Obsah balenia 7x 0,5 litrov 6x 1 liter

Hmotnosť [kg] 5 10
Obj. č. 259-664-JA 259-665-JA
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Sudový tesniaci pás z polyuretánu (PU)
 W ľahké a rýchle pripevnenie
 W pre oceľové a plastové sudy
 W odolné voči olejom a mnohým kyselinám a lúhom
 W nylonový popruh (4 m dlhý) s praktickým rýchloupínaním
 W rozmer pása D x Š (mm): 300 x 180

Tesniaci granulát
 W rýchlé vytvorenie bariéry okolo úniku, napr. pri strojoch, nádob, 
nádrží a pod.

 W v prípade kontaktu granulátu s vytečenou kvapalinou sa vytvorí 
nepriepustná bariéra

 W granulát zmiešaný s vodou (v prípade potreby s nemrznúcou 
kvapalinou) môže byť použitý pre miešanie tesniaceho tmelu. 
Napr. pre otvory v nádržiach, nádobách alebo trubkách.

 W neobmedzené skladovanie

Dvojzložkový tesniaci prostriedok Epoxy
 W rýchla oprava trhlín, oderov, škrabancov a pod.
 W vhodné na kov, keramiku, drevo, sklo, betón a plast
 W je možné použiť na mokrý povrch, dokonca i pod vodou
 W veľmi ľahké nanášanie
 W nanesenú vrstvu je možné ľahko zbrúsiť, dosiahneme tým opäť 
hladkého a rovnomerného povrchu, ktorý prekryjete epoxidovým 
náterom

Tesniaci tmel s protimrazovou ochranou
 W namiešané a pripravené na použitie  - pre dočasné utesnenie netesných potrubí, kontajnerov alebo sudov
 W vynikajúca priľnavosť i na mastné a znečistené povrchy
 W dobrá tvarovateľnosť a prispôsobiteľnosť
 W vysoká odolnosť voči agresívnym kvapalinám
 W zaťaženie až 2,4 m vodného stĺpca
 W použiteľnosť pri teplote okolia od  +15 do + 30 °C

Balenie = 10 kusov

NOVINKA

Obj. č. 116-035-JA

Obj. č. 259-669-JA

Viac produktov z kategórie Tesniace prostriedky nájdete tu:

www.denios.sk/kat/39119

https://www.denios.sk/products/259659
https://www.denios.sk/products/259660
https://www.denios.sk/products/259661
https://www.denios.sk/products/259662
https://www.denios.sk/products/259663
https://www.denios.sk/products/259664
https://www.denios.sk/products/259665
https://www.denios.sk/products/116035
https://www.denios.sk/products/259669
www.denios.sk/kat/39119


Záchytné systémy pre úniky
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 Aktuálne ceny na www.denios.sk     356

Vonkajšie rozmery D x Š [mm] 900 x 900 1500 x 1500 3000 x 1800 3000 x 3000 3700 x 3000

Obj. č. 265-565-JA 265-566-JA 265-567-JA 265-568-JA 265-569-JA
Príslušenstvo Hadica, priehľadná, 7,5 m
Obj. č. 265-570-JA 265-570-JA 265-570-JA 265-570-JA 265-570-JA

Záchytná plachta na úniky
 W ako účinné okamžité opatrenie na úniky na strechách, 
stropoch a potrubiach

 W ľahký, odolný materiál pre ľahkú manipuláciu a 
skladovanie

 W spoľahlivé a opakovane použiteľné
 W vr. očiek na rýchle a ľahké pripevnenie, napr. s 
káblovými sponami alebo remienkami

 W otvor odtoku (prietok: viac ako 12 litrov za minútu) s 
hadicovým pripojením a uzáverom

 W vypúšťacia hadica  s konektorom pre vypustenie 
tekutín je k dispozícii ako príslušenstvo

Záchytná plachta na úniky
 W čisto a bezpečne odvádza úniky spôsobené netesnosťami alebo 
kondenzovanú vodu zo striech a potrubí

 W udržuje haly, stroje a výrobky čisté a suché
 W vysokokvalitná vynilová plachta so špeciálnou povrchovou úpravou
 W odolné voči UV žiareniu a plesni

 W rýchle a jednoduché upevnenie  vďaka dodávaným gumeným 
popruhom

 W priestorovo úsporné skladovanie v zloženom stave
 W pripravené k pripoejniu na hadicovú k cielenému zachyteniu kvapalín
 W hadica na odvedenie kvaplín je k dispozícii ako príslušenstvo

Vonkajšie rozmery D x Š [mm] 730 x 730 2050 x 850 2070 x 2070 2900 x 1450

Obj. č. 156-988-JA 259-444-JA 259-102-JA 156-994-JA
Príslušenstvo hadica, transparentná, 7,0 m
Obj. č. 157-278-JA 157-278-JA 157-278-JA 157-278-JA

Záchytné plachty s hadicovou spojkou a 4 upevňovacími popruhmi - optimálne je možné dodať priesvitnú hadicu (viď tabuľka)

Sada obsahuje spojovací 
diel na hadice a 4 
upevňovacie pásy (každý 
22,8 cm dlhý) - v zloženom 
stave sa dá skladovať 
priestorovo úsporne

Hadica (7,0 metrov), viď. 
príslušenstvo v tabuľke

Hadica (7,6 metrov) so spojovacím 
dielom, viď. príslušenstvo v tabuľke

https://www.denios.sk/products/265565
https://www.denios.sk/products/265566
https://www.denios.sk/products/265567
https://www.denios.sk/products/265568
https://www.denios.sk/products/265569
https://www.denios.sk/products/265570
https://www.denios.sk/products/265570
https://www.denios.sk/products/265570
https://www.denios.sk/products/265570
https://www.denios.sk/products/265570
https://www.denios.sk/products/156988
https://www.denios.sk/products/259444
https://www.denios.sk/products/259102
https://www.denios.sk/products/156994
https://www.denios.sk/products/157278
https://www.denios.sk/products/157278
https://www.denios.sk/products/157278
https://www.denios.sk/products/157278


Multifunkčné záchytné vane
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Vonkajšie rozmery D x Š [mm] 580 x 480 1080 x 580 1480 x 1080

Záchytný objem [l] 1 3 7
Obj. č. 259-088-JA 259-089-JA 259-090-JA
Príslušenstvo

DENSORB sorpčné rohože, Univerzál, Economy Single, heavy, 40 x 50 cm, 50 kusov 207-921-JA – –
DENSORB sorpčné roly, Univerzál, Economy Double, heavy, 2vrstvy, 100 cm x 45 m – 243-802-JA 243-802-JA

Opakovane použiteľná havarijná vaňa pre absorpčnú textíliu
 W jednoduché riešenie pre malé úniky, napr. pre motory, chemické 
laboratóriá, linky, stroje a vozidlá

 W odolné voči ropným výrobkom a mnohým iným chemickým látkam
 W so zapusteným filtračným sitom na odfiltrovanie hrubých nečistôt, ktoré 
sa dajú ľahko otvoriť, aby sa dalo rýchlo vložiť alebo vymeniť absorpčnú 
textíliu

 W vrátane 4 očiek na pripevňovacích háky ako ochrana pred vetrom alebo 
oceľové laná na zavesenie pod stropy, vozidlá atď.

 W univerzálna kombinácia so spojovacími doskami DENSORB verzií 
UNIVERSAL, ÖL a SPEZIAL (pozri príslušenstvo)

Výklopné veko, zboku zabezpečené proti strate4 stabilné oká, napr. k zaveniu pod 
netesniace trubky alebo stroje.

Skladacia jednorazová havarijná vana
 W na rýchle zachytenie vodu ohrozujúcich kvapalín  
v prípade nehôd alebo pri iných únikoch

 W skladacia vaňa na úniky sa automaticky rozloží
 W na jednorazové použitie

Vonkajšie rozmery D x Š [mm] 600 x 400 1000 x 1000

Záchytný objem [l] 15 100
Obj. č. 137-314-JA 116-052-JA

Flexibilná záchytná vaňa so sorpčným vankúšom

Vonkajšie rozmery D x Š [mm] 510 x 510 910 x 610 1370 x 610

Obj. č. 265-571-JA 265-572-JA 265-573-JA
Príslušenstvo Sada k doplneniu: 5 sorpčných vankúšov
Obj. č. 265-574-JA 265-575-JA 265-576-JA

 W k zachyteniu únikov vo vnútri budov i na voľnom priestranstve,  napr. k umiestneniu pod automobily alebo 
hydraulické zariadenia 

 W vysoko odolná, ľahko prenosná a flexibilná záchytná vaňa s vymeniteľným, UV odolným sorpčným vankúšom
 W kompatibilná so všetkými druhmi paliva a uhľovodíkmi
 W stabilná, zvarovaným závažím zaťažený základ zabraňuje zhrnutiu vane i za nepriaznivých poveternostných 
podmienok ako aj pretečeniu kvapaliny

 W vr. uzemňovacieho pásu
 W je možné ľahko zložiť
 W UV odolný sorpčný vankúš na výmenu je v ponuke ako príslušenstvo

Praktický odkladací priestor pre 
predmety znečistené olejom.

Viac produktov z kategórie Sorbenty nájdete tu:

www.denios.sk/kat/39126

https://www.denios.sk/products/259088
https://www.denios.sk/products/259089
https://www.denios.sk/products/259090
https://www.denios.sk/products/207921
https://www.denios.sk/products/243802
https://www.denios.sk/products/243802
https://www.denios.sk/products/137314
https://www.denios.sk/products/116052
https://www.denios.sk/products/265571
https://www.denios.sk/products/265572
https://www.denios.sk/products/265573
https://www.denios.sk/products/265574
https://www.denios.sk/products/265575
https://www.denios.sk/products/265576
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Záchytný objem [l] 25 45 75 175 210 300 900 1600

Vonkajšie rozmery D x Š x V [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
Obj. č. 206-980-JA 248-769-JA 206-981-JA 206-983-JA 206-987-JA 206-984-JA 206-985-JA 206-986-JA
Príslušenstvo Taška
Obj. č. 206-989-JA 206-989-JA 206-989-JA 206-989-JA 206-989-JA 206-990-JA 206-990-JA 257-201-JA

Multifunkčná skladacia záchytná vaňa

 W nízka investícia a prevencia vysokých nákladov
 W rýchlo a jednoducho použiteľné, napr. v prípade úniku nebezpečných látok 
alebo na prevenciu v rizikových oblastiach / situáciách

 W vhodné na krátkodobé skladovanie nebezpečných látok
 W chemicky odolné proti vykurovaciemu oleju, nafte, benzínu, hydraulickému 
oleju...

 W s integrovaným ukazovateľom hladiny naplnenia
 W využiteľná aj ako plachta, resp. nádrž (napr. na dekontamináciu)
 W praktická prepravná taška dostupná ako príslušenstvo

Multifunkčné skladacie záchytné vane

 

na ochranu zamestnancov, výroby a životného prostredia pred znečistením
ľahká a kompaktne poskladaná – optimálna aj pre pohotovostné vozidlá hasičov, technické služby...

Manažment lekáže v 4 krokoch

 

Vďaka minimálnym rozmerom v zloženom stave je možné umiestnenie vo vozidlách záchranných 
zložiek, flexibilitu umožňuje  možnosť opakovaného použitia

Krok 1: Rozbaliť

Ľahko ovládateľné uzávery odolné 
voči korózii umožňujú rýchle a 
bezpečné konanie v prípade úniku.

Zloženie záchytnej vane je veľmi 
jednoduché a rýchle.

Flexibilné viacúčelové 
havarijné vane, v zloženom 
stave chránené v ľahkých, 
pevných taškách (voliteľné 
príslušenstvo, viď tabuľka), sú 
rýchlo na mieste nasadenia.

Krok 2: Umiestniť

Krok 3: Používať
Flexibilná viacúčelová záchytná vaňa s 
objemom 210, príp. 300 litrov, vhodná 
pre europalety, príp. chemické palety. 
Pre ľahkú obsluhu vysokozdvižným 
vozíkom je jedna strana na krátku 
dobu odklopená dole a opätovne 
vodotesne uzatvorená.

Krok 4: Zatvoriť
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i preskúšané schválené 
záchytné vane pre 
skladovanie nebezpečných 
látok

Praktické školenie a tréning 
"Použitie DENSORB v praxi“

Pozri stranu

10

Pozri stranu
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https://www.denios.sk/products/206980
https://www.denios.sk/products/248769
https://www.denios.sk/products/206981
https://www.denios.sk/products/206983
https://www.denios.sk/products/206987
https://www.denios.sk/products/206984
https://www.denios.sk/products/206985
https://www.denios.sk/products/206986
https://www.denios.sk/products/206989
https://www.denios.sk/products/206989
https://www.denios.sk/products/206989
https://www.denios.sk/products/206989
https://www.denios.sk/products/206989
https://www.denios.sk/products/206990
https://www.denios.sk/products/206990
https://www.denios.sk/products/257201


Záchytný objem [l] 25 45 80

Vonkajšie rozmery D x Š x V [mm] 591 x 605 x 185 728 x 728 x 200 910 x 930 x 215
Obj. č. 279-136-JA 270-601-JA 279-137-JA

 
Elektricky vodivé opakovane použiteľné havarijné vane

 W na zachytávanie alebo krátkodobé skladovanie nebezpečných látok alebo dokonca bežných technických, chemických a ropných produktov
 W na použitie v prostrediach so zvýšeným rizikom požiaru alebo výbuchu
 W jednoduchá a rýchla montáž aj na ťažko dostupných miestach
 W flexibilné bočné panely sa môžu optimálne prispôsobiť príslušnej situácii použitia
 W praktické, robustné rukoväte na prenášanie na všetkých 4 stranách
 W použiteľné od -10 ° C do +70 ° C

Záchytný objem [l] 25 50 75 175 210 450 900 1600

Vonkajšie rozmery D x Š x V [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
Obj. č. 259-080-JA 259-081-JA 259-082-JA 259-084-JA 259-083-JA 259-085-JA 259-086-JA 259-087-JA

Prispôsobiteľné 
dľa použitia

NOVINKA

NOVINKA

Praktický odkladací 
priestor pre uzávery

Integrovaný nástavec 
pre presné dávkovanie

Multifunkčné záchytné vane

Multifunkčné záchytné vane
 W ochrana pre bežnými malými únikmi kvapalín
 W pre kanvice, vedrá, kanistre a malé sudy
 W udržuje podlahu čistú a nekĺzavú

 W optimalizovaný design a praktické uchytky
 W ideálne pri manipulácii s  malými nádobami
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Jednoduché a rýchle zloženie 
vďaka rýchloupínakom

Viac produktov z kategórie 
Bezpečnostné nádoby látky nájdete tu:

www.denios.sk/kat/12853

https://www.denios.sk/products/279136
https://www.denios.sk/products/270601
https://www.denios.sk/products/279137
https://www.denios.sk/products/259080
https://www.denios.sk/products/259081
https://www.denios.sk/products/259082
https://www.denios.sk/products/259084
https://www.denios.sk/products/259083
https://www.denios.sk/products/259085
https://www.denios.sk/products/259086
https://www.denios.sk/products/259087
www.denios.sk/kat/12853
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 W veľkoplošná ochrana proti vytekajúcim kvapalným nebezpečným látkam, napr. pred skladom
 W zabraňuje  kontaminácii okolia voduohrozujúcimi látkami
 W môžu byť taktiež použité k ochrane proti vniknutiu vody do budov
 W so stlačiteľným špeciálnym tesnením
 W bariérové telesá z hliníkového profilu s červeným náterom (RAL 3000)

bariéru môže obsluhovať jedna 
osoba a dá sa zaaretovať

Výklopné bariéry

Bariéra sa nasadzuje v 2 upínacích 
prípravkoch a aretuje pomocou 
vertikálnych upínačov.

Zásuvné bariéry

 W so špeciálnym tesnením
 W vrátane nástenných držiakov na predpisové 
skladovanie bariérového telesa

 

Zásuvná bariéra - je ju možné individuálne prispôsobiť situácii a miestu použitia, cena na vyžiadanie

Výklopná bariéra k zabezpečeniu veľkej plochy pred uniknutými nebezpečnými kvapalinami a / alebo pred 
povodňou - je možné ju individuálne prispôsobiť prispôsobiť miestu použitia, cena na vyžiadanie

Výklopné bariéry

 W bariéra sa osádza na otočný kĺb a zaisťuje sa 
čapom na zabránenie proti nekontrolovanému 
preklopeniu 

 W objednajte si tiež príslušenstvo (nie je možné 
dodatočne namontovať!)

Na základe vášho zadania 
(veľkosti/typy vrát) vám radi 
vytvoríme ponuku: 032 743 04 67

Na základe Vašej požiadavky 
(veľkosť/typ dvier) Vám radi 
vytvoríme ponuku na mieru: 
032 743 04 67

Obj. č. 260-729-JA

Obj. č. 260-728-JA

Sudové zdvíhacie zariadenia

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     
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https://www.denios.sk/products/260729
https://www.denios.sk/products/260728


PRÍSLUŠENSTVO

 W ochrana pred kvapalným chemikáliám, kontaminovanou hasiacou vodou a ideálne tiež ako protipovodňová ochrana
 W v prípade nutnosti je pripravené na použitie do niekoľkých minút

Mobilné tesnenie pre dvere pre dvere pre prejazdy

Vonkajšia dĺžka [m] 2 8 15
Typ nádoby Oceľová skriňa Oceľová skriňa Plastový box
Obj. č. 214-533-JA 201-654-JA 214-534-JA

Obj. č. 157-868-JA

361
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PROFI ODPORUČENIE

Tesniace systémy

Tesnenie dvier plniteľné vodou

 W dvojkomorová hadica na rýchle plnenie vodou (priemer hadicových komôr: 400, resp. 200 mm)
 W z vysokopevného a chemicky odolného polyetylénu (PE)
 W okrem toho, môže byť použité ako uzatvorená nádrž na chemikálii

Montážna súprava, upevňovacie 
lišty pre monáž boxu na stenu

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Pohotovostné mobilné tesnenie dvier / vrát (dĺžka 2 metre), 
vrátane skladovacieho boxu k uloženiu na mieste použitia

Pohotovostné mobilné tesnenie dvier / vrát (dĺžka 8 metrov), 
vrátane skladovacieho boxu k uloženiu na mieste použitia

Pohotovostné mobilné tesnenie do prejazdov (dĺžka 15 mestrov), 
vrátane plastového skladovacieho boxu k uloženiu na mieste použitia
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https://www.denios.sk/products/214533
https://www.denios.sk/products/201654
https://www.denios.sk/products/214534
https://www.denios.sk/products/157868


PRÍSLUŠENSTVO

www.denios.sk/shop

Verzia Elektricky vodivý Nevodivý

Obj. č. 127-147-JA 115-199-JA

Objem [l] 300

Vonkajší priemer [mm] 686
vonkajšia výška [mm] 957
Vnútorný priemer [mm] 650
vnútorná výška [mm] 920
Povolenie UN 1A2T/Y320/S/...
Povrch pozinkovaná verzia
Obj. č. 259-671-JA

 W na bezpečnú prepravu 200-litrových oceľových sudov a bezpečnostných sudov
 W z pozinkovanej ocele
 W možnosť nastavenia z Ø 680 na 840 mm
 W ľahké premiestňovanie vďaka 4 otočným kolieskam

Sudový podstavec s kolieskami typ DT6 pre bezpečnostné sudy

Záchranné sudy

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Rýchla pomoc napr. pre hasičov, podnikovú ochranu, prístavy, špedíciu a podniky zaoberajúce sa likvidáciou odpadu

Ochranný sud s T-kódovaním

 W schválené pre prepravu sudov s nebezpečným odpadom
 W pre rýchle a univerzálne použitie napr. pre hasičov, podnikovú ochranu, prístavy, špedíciu a podniky zaoberajúce sa likvidáciou odpadu

362
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Viac produktov z kategórie 
Sorbenty nájdete tu:

www.denios.sk/kat/39126
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https://www.denios.sk/products/127147
https://www.denios.sk/products/115199
https://www.denios.sk/products/259671
www.denios.sk/kat/39126


Bezpečnostné sudy

Objem [l] 76 114 189 245 360 360 390

Prevedenie bez koliesok bez koliesok s kolieskami bez koliesok bez koliesok s kolieskami bez koliesok

Vonkajší priemer [mm] 576 576 738 718 804 897 804
vonkajšia výška [mm] 483 759 1143 937 1023 1194 1102
Vnútorný priemer [mm] 435 435 438 546 622 640 609
vnútorná výška [mm] 416 696 889 855 911 939 990
Povolenie UN 1H2/X75/S... 1H2/X100/S... 1H2/X125/S... 1H2/X200/S... 1H2/X295/S... 1H2/X113/S... 1H2/X295/S...
Obj. č. 265-546-JA 265-547-JA 265-549-JA 265-548-JA 265-545-JA 265-550-JA 267-229-JA

vo vyprázdnenom stave sa môžu vkladať do seba, 
aby sa ušetril priestor

363
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Bezpečnostný sud z polyetylénu (PE)
 W s UN schválením  (obalová skupina I: látky s vysokým rizikom)
 W veľký otvor napr. na bezproblémové umiestnenie poškodeného sudu
 W odolné voči pôsobeniu kyselín, lúhov a mnohých agresívnych chemikálií
 W efekt výstražného sfarbenia vďaka žltej farbe
 W prenosný pomocou vysokozdvižného vozíka
 W s praktickým skrutkovacím uzáverom

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Mobilná havarijná sada 
DENSORB Caddy Medium

Pozri stranu

339

https://www.denios.sk/products/265546
https://www.denios.sk/products/265547
https://www.denios.sk/products/265549
https://www.denios.sk/products/265548
https://www.denios.sk/products/265545
https://www.denios.sk/products/265550
https://www.denios.sk/products/267229
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NÁDRŽE A OBALY

SKLADUJTE 
TOVAR

Tankovanie, likvidácia, 
skladovanie a preprava.  
V dnešnej modernej 
dobe existuje pre každú 
látku vhodná nádoba, od 
sypkého materiálu až po 
odpadky.  Ako dlhodobý 
partner pre priemysel 
spoločnosť DENIOS 
spojila rozsiahlu a na 
dopyt orientovanú škálu 
kontajnerových riešení, 
s ktorými sú pokryté 
všetky potreby výrob-
ných spoločností.

Skladovacie nádrže a nádrže 
na likvidáciu kvapalín366

Mobilné palivové nádrže368
Zásobníky na chemikálie 
a zberné nádoby376

IBC z nerezu379
Fľaše s úzkym a 
širokým hrdlom392
Stáčacie kanvice 
FALCON LubriFlex395
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Poradenstvo: 032 743 04 67

FALCON Bezpečnostné 
kanvice396
Nádoby pre skladovanie 
Li-Ion batérií402
Prepravné nádoby na 
nebezpečný tovar406



PRÍSLUŠENSTVO
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www.denios.sk/shop366

Skladovacie nádrže a nádrže na likvidáciu odpadu

Optimalizovaná bezpečnosť počas skladovania a prepravy. Tieto nádrže so 
stabilnou vnútornou nádobou z plastu (PE) sú vhodné na produkty  na báze 
minerálnych olejov, ako je motorová nafta a mazacie, hydraulické a rastlinné oleje, ako aj na 
bionaftu (metylester mastných kyselín). Vonkajší oceľový kontajner preberá funkciu zbernej nádrže.

Plniaca armatúra so spojkou 
pre tankovací vozík, 
Obj. č. 117-802-JA

Skladovacie nádrže a nádrže na likvidáciu kvapalín

Schválenie č. –  Z-40.21-133

 W pevná vonkajšia nádrž z pozinkovanej 
ocele s podjazdnou paletou z 
oceľových trubiek

 W vnútorná nádrž z PE, absolútne odolná 
voči pôsobeniu korózie a bezúdržbová

 W 4 oddelené plniace odnímateľné  hrdlá 
s 2" vnútorným závitom

 W sériovo s optickým indikátorom únikov 
a stavoznakom

 W pre predpisové skladovanie a prepravu

 W na zber, skladovanie, prepravu a 
likvidáciu vodu ohrozujúci látok

 W s povolením DIBT a povolením 
na prepravu podľa GGVS/GGVE 
pre obalové skupiny II + III

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Armatúry

Odvetrávací ventil k dispozícii 
ako príslušenstvo.

Uzatvárací plniaci lievik 
so sitkovou vložkou, 
Obj. č. 117-781-JA

Prípojka  na vyprázdňovanie nádrže 
pomocou cisterny, pre TA 700, 
Obj. č. 117-783-JA

Prípojka na vyprázdňovanie nádrže 
pomocou cisterny, pre TA 1000,  
Obj. č. 130-199-JA

Obj. č. 274-258-JA

Skladovacie nádrže a nádrže na likvidáciu kvapalín

Objem [l] 700 1000
Vonkajšie rozmery D x Š x V [mm] 1135 x 757 x 1210 1135 x 757 x 1640
Hmotnosť [kg] 74 84
Obj. č. 117-773-JA 117-777-JA

https://www.denios.sk/products/117802
https://www.denios.sk/products/117781
https://www.denios.sk/products/117783
https://www.denios.sk/products/130199
https://www.denios.sk/products/274258
https://www.denios.sk/products/117773
https://www.denios.sk/products/117777
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Ručné čerpadlo pre skladovaciu nádrž 
TA na stáčanie nafty a vykurovacieho 
oleja, dĺžka hadice 1,5 m, 
Obj. č. 117-570-JA

Uzatvárací plniaci lievik 
so sitkovou vložkou, 
Obj. č. 117-781-JA

2-stupňový stupienok, rozmery 
Š x H x V (mm): 620 x 630 x 400,  
Obj. č. 117-782-JA

Schválenie č. –  Z-40.21-133

Prietokomery

Legenda 
1. Oceľový plášť 
2. PE vnútorná nádoba 
3. Plniace hrdlá 
4. Ukazovateľ hladiny 
5. Objímka na voľné využitie 
6. Vyberacie hrdlá 
7. Paleta z oceľových trubiek 
8. Optický indikátor netesnosti

Schéma

Štandardná výbava s ukazovateľom hladiny náplne.

Skladovacie nádrže a nádrže na likvidáciu 
odpadu 

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Stáčacie čerpadlá

pre sudové a kontajnerové čerpadlá
Obj. č. 243-999-JA

Výkonné sudové čerpadlo typ TP 6 so 
automatickým dávkovacím ventilom 
(počítadlo množstva voliteľne),  
Obj. č. 267-640-JA

Elektrické čerpadlo typ HP so 
štandardným čapovacím ventilom 
(počítadlo množstva voliteľne),  
Obj. č. 117-541-JA

Skladovacia nádrž (voliteľne s objemom 700 alebo 1000 litrov) 
ako zberná nádoba, plniaci lievik a 2-stupňové schodíky k 
dispozícii ako príslušenstvo.

https://www.denios.sk/products/117570
https://www.denios.sk/products/117781
https://www.denios.sk/products/117782
https://www.denios.sk/products/243999
https://www.denios.sk/products/267640
https://www.denios.sk/products/117541


www.denios.sk/shop

Objem [l] 250 450

Vybavenie
s čerpadlom, čapovacím venti-

lom a hadicou
s čerpadlom, čapovacím ventilom, 

hadicou a počítadlom prietoku
s čerpadlom, čapovacím venti-

lom a hadicou
s čerpadlom, čapovacím ventilom, 

hadicou a počítadlom prietoku

Vonkajšie rozmery D x Š x V [mm] 950 x 750 x 715 1250 x 840 x 1070
Hmotnosť [kg] 45 75
Povolenie UN podľa ADR 1.1.3.1C podľa ADR 1.1.3.1C D/BAM 12943/31H2 D/BAM 12943/31H2
Obj. č. menovité napätie [V] 12 214-357-JA 222-102-JA 194-025-JA 222-105-JA
Max čerpané množstvo [l/min] 35 35 35 35
Obj. č. menovité napätie [V] 24 214-358-JA 222-103-JA 194-026-JA 222-106-JA
Max čerpané množstvo [l/min] 70 70 70 70
Obj. č. menovité napätie [V] 230 214-402-JA 222-104-JA 194-027-JA 222-107-JA
Max čerpané množstvo [l/min] 56 56 56 56

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     
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Mobilné čerpacie zariadenia na naftu

Mobilné čerpacie zariadenia na 
naftu z polyetylénu (PE)

praktická LED akumulátorová lampa 
(pri 450 l verzii)

transparenstná prehriadka na dokumenty  
v ochrannom veku (typ 450 l)

robustné, uzatvárateľné ochranné veko

odkladacia polica napr. pre OOP, 
práškový hasiaci prístroj ABC

Mobilná naftová čerpacia stanica 
PolyMove, objem 250 litrov.

Mobilná čerpacia nádrž na naftu PolyMove typ PM 250 sa vojde i s 
otvoreným vekom do malého dopravného prostriedku. Dĺžka hadice je 
dostačujúca pre komfortné tankovanie z bočných alebo zadných dvier.

 W pre pohodlné a bezpečné tankovanie Vašich pracovných strojov 
poháňaných naftou na ľubovoľnom miste

 W žiadne nákladné prestoje prostredníctvom ciest na čerpacie stanice
 W kompletne vyrobené z plastu odolného voči korózii
 W integrované odkladacie priestory pre 4 m výdajnú hadicu, automatická čerpacia 
pištoľ a kábel čerpadla

 W elektrické čerpadlo s vysokým dopravným výkonom
 W guľový ventil ako uzamknutie proti odčerpávaniu
 W všetky armatúry sú ľahko prístupné a chránené v úložnom priestore, ktorý zároveň 
slúži aj ako záchytná vaňa pre malé straty prostredníctvom kvapkania

3
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https://www.denios.sk/products/214357
https://www.denios.sk/products/222102
https://www.denios.sk/products/194025
https://www.denios.sk/products/222105
https://www.denios.sk/products/214358
https://www.denios.sk/products/222103
https://www.denios.sk/products/194026
https://www.denios.sk/products/222106
https://www.denios.sk/products/214402
https://www.denios.sk/products/222104
https://www.denios.sk/products/194027
https://www.denios.sk/products/222107
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Príslušenstvo Objednávacie číslo

Akumulátorová LED lampa 195-350-JA
Záchytná vaňa pre čerpaciu stanicu PM 250 162-286-JA
Záchytná vaňa pre PM 450 195-351-JA
2 kg ABC tlakový práškový hasiaci prístroj 195-498-JA
Mobilná súprava so sorpčným prostriedkom 116-660-JA
Protišmyková rohož ako poistka pri preprave 216-909-JA
Upínací pás s račňou pre typ PM 250 216-907-JA
4 bezpečnostné pásy pre typ PM 450 195-352-JA

Mobilné čerpacie zariadenia na naftu

Záchytná vaňa typ PM 450 na mieru na 
stacionárne skladovanie,  
Obj. č. 195-351-JA

integrované madlá na oboch stranách 
umožňujú ľahkú manipuláciu s nádržou

vhodná pre prepravu a mobilná, 
integrované otvory pre vidlice 
zdvižných vozíkov

Spĺňajú podmienky pre medzinárodnú prepravu 
nebezpečného nákladu na komunikáciách dľa 
Európskej dohody (ADR); ostatné nádoby až 
do celekového množstva 1000 litrov môžu byť 
prepravované bez ADR oprávnenia a zvláštneho 
označenia vozidla.

výrez pre čerpadlový kábel umožňuje 
uzamknutie ochranného veka aj pri 
pripojenej dodávke prúdu.

Protišmyková rohož pre bezpečnosť pri preprave,  
Obj. č. 216-909-JA

Mobilná čerpacia stanica typ PolyMove, s objemom 450 litrov, 
úspešný test pádu z výšky 1,2 m pri teplote -20 °C.

Príklad použitia: Ideálne sa hodí na prepravu malým nákladným autom alebo 
pick-upom. Optimálna bezpečnosť odstavenia prostredníctvom protišmykových 
rohoží a bezpečnostných pásov (viď príslušenstvo). Bazpečné tankovanie 
paliva na mieste.
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https://www.denios.sk/products/195350
https://www.denios.sk/products/162286
https://www.denios.sk/products/195351
https://www.denios.sk/products/195498
https://www.denios.sk/products/116660
https://www.denios.sk/products/216909
https://www.denios.sk/products/216907
https://www.denios.sk/products/195352
https://www.denios.sk/products/195351
https://www.denios.sk/products/216909
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Miesto použitia 
nádrže

Nafta Roztok močoviny Benzín

Farba žltá verzia modrá verzia zelená verzia
Objem [l] 55 110 55 110 55 110
Vonkajšie roz-
mery D x Š x V 
[mm]

360 x 460 x 900 440 x 460 x 1100 360 x 460 x 900 440 x 460 x 1100

Hmotnosť [kg] 8 12 8 12 9 13

Vybavenie Pákové 
čerpadlo Elektrické čerpadlo Pákové 

čerpadlo Elektrické čerpadlo Ručné čerpadlo Pákové 
čerpadlo

Elektrické 
čerpadlo

Pákové 
čerpadlo

Elektrické 
čerpadlo

Napätie [V] - 12 24 - 12 24 - - - 12 - 12
Povolenie UN 3H1/Yl.6/ 150/… podľa ADR 1.1.3.1C – – 3H1/Yl.6/ 150/… 31H2/Y/…
Obj. č. 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

Dvojplášťové nádrže s objemom až 1500 litrov

Prevedenie so 4 otvormi, každý 2“
s 2 otvormi, každý 2“ a 

otvorom pre ruku 240 mm
s 2 otvormi, každý 2“ a 

otvorom na ruku 240 mm
s 3 otvormi, každý 2“ a otvorom na ruku 240 mm

Objem [l] 750 1100 1500 750 1000 1100 1500
Vonkajšie rozmery  
D x Š x V [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

Povolenie DIBt 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
Obj. č. 179-310-JA 179-311-JA 179-312-JA 285-979-JA 285-980-JA 285-981-JA 285-982-JA

Čerpacie nádrže na naftu a skladovacie nádrže

Mobilné čerpacie zariadenie, typ Caddy

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     370
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 W komfortné a bezpečné tankovanie malých prevádzkových 
vozidiel a strojov.

 W s čerpadlom, vypúšťacím ventilom a hadicou
 W z plastu odolného voči korózii
 W kompaktný design a ergonomická rukoväť zaručí 
jednoduchú manipuláciu

 W robustné kolieska umožnia použitie i v ťažkých 
podmienkach

 W v ponuke s objemom 55 alebo 110 litrov, vhodné pre 
naftu, benzín a močovinu

Zásobné a zberné nádoby
 W bezpečné skladovanie a likvidácia vodu ohrozujúci látok
 W schválené napr. pre vykurovací olej, naftu, bio naftu, mazivá, 
rastlinné oleje, ethylénglykol, foto chemikálie, čpavkovú vodu, 
technickú čistú močovinu (Ad Blue), starý olej, ...

 W nehrdzavejúca, dvojplášťová, celoplastová nádrž z polyetylénu s 
dlhou životnosťou a mimoriadnou pevnosťou

 W vnútorná stena tvorí nádrž, vonkajšia preberá funkciu záchytnej vane
 W so 4 hornými 2“ prípojkami
 W vrátane indikátora obsahu 
 W pre kvapaliny s hustotou max. 1,15 g/cm³
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https://www.denios.sk/products/252248
https://www.denios.sk/products/252249
https://www.denios.sk/products/252498
https://www.denios.sk/products/252255
https://www.denios.sk/products/252256
https://www.denios.sk/products/252499
https://www.denios.sk/products/252250
https://www.denios.sk/products/252252
https://www.denios.sk/products/252242
https://www.denios.sk/products/252247
https://www.denios.sk/products/252253
https://www.denios.sk/products/252254
https://www.denios.sk/products/179310
https://www.denios.sk/products/179311
https://www.denios.sk/products/179312
https://www.denios.sk/products/285979
https://www.denios.sk/products/285980
https://www.denios.sk/products/285981
https://www.denios.sk/products/285982


Úžitkový objem [l] 330 450 770 1000

Verzia 230 V 12/24 V 230 V 12/24 V 230 V 12/24 V 230 V 12/24 V
Vybavenie 6 m hadica, automatický plniaci ventil a počítadlo 6 m hadica, automatický plniaci ventil, počítadlo a snímač hraničných hodnôt
Vonkajšie rozmery D 
x Š x V [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

Hmotnosť [kg] 219 219 238 238 289 289 328 328
Povolenie DIBt 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

Povolenie UN 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

Obj. č. 278-991-JA 278-992-JA 278-993-JA 278-994-JA 278-995-JA 278-996-JA 278-997-JA 278-998-JA

Vrátane: 
- čerpadlas prietokomerom 
- hadice  
- automatickej čerpacej pištole

Mobilné čerpadlá

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     
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Mobilné čerpacie zariadenia typu KI-D pre naftu 
Mobilné čerpacie zariadenie je skvelým pomocníkom vo chvíli, keď potrebujete natankovať vozidlo 
alebo iný stroj priamo na mieste jeho použitia. Dvojplášťová konštrukcia Vám ponúka viac bezpečnosti 
- samozrejmosťou sú potrebné schválenia pre prepravu a stacionárne skladovanie.

 W na mobilné dopĺňanie paliva do strojov a vozidiel priamo v mieste použitia
 W povolenie: ako skladovacie nádoby určené na použitie v exteriéri - aj v 
zónach ochrany vôd

 W preprava za zjednodušených podmienok
 W vysoká bezpečnosť vďaka permanentnej kontrole únikov a indikátoru 
miery naplnenia

 W dvojstenné, žiarovo pozinkované zvnútra i zvonka
 W zamykateľné veko s pružinami s bezpečným 3-bodovým zámkom

 W odvzdušňovací ventil s uzatváracím guľovým ventilom
 W plniace hrdlo s bezpečnostným systémom, uzamykateľné
 W možnosť zablokovania nasávacieho potrubia
 W bočná verzia na hadice a káble, ako aj integrovaný držiak s 
uzatvárateľným vratným potrubím pre automatickú čerpaciu pištoľ

 W 4 závesné oká, 3 násobne stohovateľné, prístupné zo všetkých strán 
vysokozdvižným vozíkom / paletovým vozíkom

https://www.denios.sk/products/278991
https://www.denios.sk/products/278992
https://www.denios.sk/products/278993
https://www.denios.sk/products/278994
https://www.denios.sk/products/278995
https://www.denios.sk/products/278996
https://www.denios.sk/products/278997
https://www.denios.sk/products/278998


Mobilné čerpadlá
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Vrátane:  
- čerpadla s prietokomerom 
- 6-metrovej hadice 
-  automatickej čerpacej 

pištole
- skrinky

372

Všetky mobilné čerpacie zariadia typu KC sú dodávané vr. čerpadla, 6-metrovej hadice, automatickej čerpacej pištole a prietokomeru.

Objem [l] 500 1000

Verzia skrinka skrinka s krídlovými dverami so skrinkou skrinka s krídlovými dverami
Menovité napätie čerpadla [V] 230 12/24 230 12/24 230 12/24 230 12/24
Vonkajšie rozmery D x Š [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
Výška bez ventilácie [mm] 1400 1400 1610 1610 1700 1700 1920 1920
Hmotnosť [kg] 225 225 248 248 310 310 333 333
Povolenie DIBt – – – – Z-38.12-51 Z-38.12-51 Z-38.12-51 Z-38.12-51
Povolenie UN 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
Obj. č. 252-566-JA 252-567-JA 252-570-JA 252-571-JA 252-568-JA 252-569-JA 252-572-JA 252-573-JA

Príslušenstvo Obj. č.

Mechanický prietokomer pre nádrže na naftu 254-550-JA
Digitálny prietokomer pre nádrže na močovinu 254-549-JA

Kontajner na palivá typ KC-S so 
skrinkou s krídlovými dverami, 
objem 1000 litrov

Kontajner na palivá typ KC-S so 
skrinkou s krídlovými dverami, 
objem 500 litrov
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Mobilné čerpacie zariadenie typ KC na naftu 
a vykurovací olej 

 W na mobilné dopĺňanie paliva do strojov a vozidiel priamo v mieste použitia
 W UN schválenie ako prepravnej nádoby
 W preprava za zjednodušených podmienok
 W schválené pre umiestnenie na voľnom priestranstve - poveternostne 
odolné

 W odolný voči nárazom a výbuchu, dvojstenný, žiarovo pozinkovaný zvnútra 
aj zvonku 
 

 W vysoká bezpečnosť prostredníctvom trvalého energeticky nezávislého 
monitorovania únikov a ukazovateľa úrovne

 W z jednej strany možný podjazd vysokozdvižným vozíkom
 W uzamykateľné veko s visiacim zámkom
 W odvetrávacie zariadenie s uzamykateľným guľovým kohútom
 W plniace hrdlá s bezpečnostným systémom, uzatvárateľné
 W možnosť zablokovania nasávacieho potrubia
 W s žeriavovým okom

https://www.denios.sk/products/252566
https://www.denios.sk/products/252567
https://www.denios.sk/products/252570
https://www.denios.sk/products/252571
https://www.denios.sk/products/252568
https://www.denios.sk/products/252569
https://www.denios.sk/products/252572
https://www.denios.sk/products/252573
https://www.denios.sk/products/254550
https://www.denios.sk/products/254549
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Stacionárne čerpacie stanice 3

Vybavenie Čerpadlo, skriňa s krídlovými dverami, 4 m hadica, automatická čapovacia pištoľ, stavoznak

Úžitkový objem [l] 1000 1500 3000 5000 7500 10000
Vonkajšie rozmery D x Š x V 
[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

Hmotnosť [kg] 1580 1920 650 920 1650 1990
Povolenie DIBt Z-38.12-325 Z-38.12-325 Z-38.12-325 Z-38.12-51 Z-38.12-51 Z-38.12-51
Obj. č. 279-010-JA 279-011-JA 279-012-JA 279-013-JA 279-014-JA 279-015-JA

vrátane: 
- čerpadla  s prietokomerom 
- hadice  
-  automatickej  čerpacej 

pištole
-  skrine s krídlovými 

dverami
- ukazovateľa hodnôt

373
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 W vysoká bezpečnosť vďaka dvojplášťovému vyhotoveniu 
 W v ponuke aj ako nádrž na vodu ohrozujúce kvapaliny s bodom vzplanutia 
nad 55 C

 W trvalé monitorovanie úniku na vákuovom princípe
 W nádrž z ocele, zvnútra a zvonka žiarovo pozinkovaná
 W hodí sa na umiestnenie v otvorených priestoroch
 W 2 závesné oká pre prepravu v nenaplnenom stave

 W štandardne vybavené ukazovateľom stavu naplnenia, krytom, 
odvzdušňovacím potrubím, plniacim potrubím s uzatvárateľným 
bezpečnostným skrutkovacím uzáverom a ukazovateľom hodnôt

 W v sade so skriňou s krídlovými dverami, samonasávacie lopatkové 
čerpadlo (jednosmerný motor 230 V, rýchlosť dodávania cca 50 l / min), 
prepojovací kábel s Schuko zástrčkou, hadicová súprava NW 19x4 (dlhá 
4 m) a automatická tankovacia pištoľ 

Čerpacia nádrž na naftu 
typ KA

 W Prevedenie podľa dľa EN 12285-2

schválené na kvapaliny s bodom vzplanutia > 55 °C 

nájazdová ochrana Pozri stranu

592

TOPSELLER

https://www.denios.sk/products/279010
https://www.denios.sk/products/279011
https://www.denios.sk/products/279012
https://www.denios.sk/products/279013
https://www.denios.sk/products/279014
https://www.denios.sk/products/279015
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Objem (l) 900 1300 2000 2400

Vonkajšie rozmery D x Š [mm] 1200 x 800 1200 x 800 1800 x 800 2200 x 800
Výška bez ventilácie [mm] 1290 1750 1750 1750
pre kvapaliny 1-3 triedy ohrozenia vody, s bodom vzplanutia  > 55 °C

Obj. č. lakovaná verzia 254-340-JA 254-341-JA 254-342-JA 254-343-JA
Obj. č. pozinkovaná verzia 254-338-JA 254-339-JA – –
pre kvapaliny 1-3 triedy ohrozenia vody, s bodom vzplanutia < 55 °C

Obj. č. lakovaná verzia 254-346-JA 254-347-JA 254-348-JA 254-349-JA
Obj. č. pozinkovaná verzia 254-344-JA 254-345-JA – –

Príslušenstvo Obj. č.

Sada armatúr k nádržiam pre skladovanie čerstvého tovaru 254-529-JA
Sada armatúr k zberným nádržiam 254-530-JA
Poistka proti preplneniu pre skladovanie kvapalín s bodom vzplanutia pod 55 °C 254-534-JA
Poistka proti preplneniu pre skladovanie kvapalín s bodom vzplanutia nad 55 °C 254-533-JA
Poistka proti preplneniu s Ex ochranou, pre skladovanie kvapalín s bodom vzplanutia pod 55 °C 254-535-JA
Poistka proti preplneniu, pre skladovanie kvapalín s bodom vzplanutia pod 55 °C 254-548-JA
Tlakový senzor pre nádrž na skladovanie horľavých kvapalín s bodom vzplanutia nad 55 °C 254-531-JA
Tlakový senzor pre nádrž na skladovanie horľavých kvapalín s bodom vzplanutia pod 55 °C 254-532-JA

Stacionárne čerpacie stanice

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

dvojplášťová zberná nádrž

 W oceľový kryt s veľkým kontrolným otvorom (Ø 500 mm)
 W priestorovo úsporná konštrukcia
 W 2 závesné oká a podjazdná paleta pre prepravu bez zaťaženia
 W v praxi preskúšané riešenie ekologickej likvidácie je možné realizovať vďaka rozsiahlemu príslušenstvu

 W schválené ako skladovacia nádoba pre použitý olej alebo iné voduohrozujúce látky
 W dvojplášťová nádoba zvnútra i zvonka pozinkovaná, alebo zvonku lakovaná
 W vysoká bezpečnosť vďaka permanentnej kontrole únikov

Nádrže (s objemom od 900 do 2400 litrov) v 
zinkovanom prevedení so štandardným vekom 
(vľavo) av lakovanom prevedení vr. armatúr 
(vpravo).

https://www.denios.sk/products/254340
https://www.denios.sk/products/254341
https://www.denios.sk/products/254342
https://www.denios.sk/products/254343
https://www.denios.sk/products/254338
https://www.denios.sk/products/254339
https://www.denios.sk/products/254346
https://www.denios.sk/products/254347
https://www.denios.sk/products/254348
https://www.denios.sk/products/254349
https://www.denios.sk/products/254344
https://www.denios.sk/products/254345
https://www.denios.sk/products/254529
https://www.denios.sk/products/254530
https://www.denios.sk/products/254534
https://www.denios.sk/products/254533
https://www.denios.sk/products/254535
https://www.denios.sk/products/254548
https://www.denios.sk/products/254531
https://www.denios.sk/products/254532
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Úžitkový objem [l] 330 330

Vybavenie Čerpadlo, 4m hadica a automatický vypúšťací ventil
Menovité napätie čerpadla [V] 12 230
Vonkajšie rozmery D x Š x V [mm] 800 x 1215 x 807 800 x 1215 x 807
Hmotnosť [kg] 235 235
Povolenie UN Z-38.12-230 Z-38.12-230
Povolenie DIBt D/BAM 15450/31A D/BAM 15450/31A
Obj. č. 279-006-JA 279-005-JA

Nádrže na pohonné hmoty s podielom bioetanolu vyšším ako 5 % požadujte samostatne!

Vrátane: 
- čerpadla 
- hadice  
- automatický vypúšťací ventil

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

vrátane: 
- čerpadla  
- hadice  
-  automatického dávkovacieho 

ventilu 
- skrinky s krídlovými dverami 
- vysielača limitných hodnôt

TIP-CENA-VÝKON

Úžitkový objem [l] 400 600 995

Vybavenie Čerpadlo, skriňa s krídlovými dverami, 4 m hadica, automatická čapovacia 
pištoľ, stavoznak

Vonkajšie rozmery D x Š [mm] 1000 x 1000 1000 x 1000 1250 x 1250
Výška bez ventilácie [mm] 1100 1360 1450
Predpis(y) DIN EN 6623 DIN EN 6623 DIN EN 6623
Obj. č. 254-560-JA 254-561-JA 254-562-JA

Čerpacie zariadenia na benzín

Poradenstvo: 032 743 04 67

 W schválené ako skladovacia nádoba pre horľavé a voduohrozujúce kvapaliny s bodom vzplanutia < 55 °C
 W vysoká bezpečnosť vďaka trvalému monitorovaniu únikov na vákuovom princípe

Stacionárne benzínové nádrže typu KA ako kompletná sada

 W na benzín , vertikálna,  odolná voči výbuchu
 W dvojplášťová  nádrž z ocele, zvnútra a zvonka žiarovo pozinkovaná
 W hodí sa na umiestnenie v exteriéri
 W s odmerkou
 W plniaci otvor s uzamykateľným bezpečnostným uzáverom
 W s odvetrávacím  potrubím a plynotesnou trubicou
 W k dispozícii sú 2 zdvíhacie oká pre prepravu v nenaplnenom stave
 W ako sada:  so skriňou s krídlovými dverami, samonasávacie lopatkové čerpadlo (jednosmerný motor 230 V, 
rýchlosť dodávania cca 50 l / min), prepojovací kábel s Schuko zástrčkou, vodivou hadica NW 19x4  
(dlhá 4 m), prietokomer a automatická tankovacia pištoľ - pripravené na použitie

Mobilné čerpacie zariadenie pre benzín typ KI-B

 W preprava za zjednodušených podmienok podľa ADR
 W nádoby schválené pre skladovanie horľavých kvaplalín i na voľnom priestranstve - poveternostne odolné
 W dvojplášťová nádrž, zvonku a zvnútra žiarovo zinkovaná, stohovateľná do 3 úrovní, zo všetkých strán podjazdná zdvižným 
vozíkom, 4 závesné oká pre žeriav

 W kontinuálne mechanické stavoznaky
 W plniace hrdlo, uzamykateľné, s bezpečnostným závitom,a sitkom (PTB Ex 12-42028)
 W možnosť zablokovania nasávacieho potrubiauzamykateľné sacie potrubie a odvetrávacie potrubie s uzatváracím 
guľovým ventilom a ochranou proti prešľahnutiu plameňa

 W uzamykateľné veko na pružine
 W 4 oká na žeriav
 W uzemňovacia svorka

 W UN schválenie
 W vysoká bezpečnosť vďaka trvalému monitorovaniu únikov na vákuovom princípe Schválenie č. Z-38.12-230

https://www.denios.sk/products/279006
https://www.denios.sk/products/279005
https://www.denios.sk/products/254560
https://www.denios.sk/products/254561
https://www.denios.sk/products/254562
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PRÍSLUŠENSTVO

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Objem [l] 35 60 100 200 300 500 750 1000

Rozmery Ø x V (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
Obj. č. Priehľadná verzia 270-475-JA 136-931-JA 136-933-JA 136-934-JA 136-936-JA 136-937-JA 136-939-JA 136-940-JA
Obj. č. čierna verzia 270-476-JA 136-943-JA 136-964-JA 136-966-JA 136-967-JA 136-968-JA 136-969-JA 136-972-JA
Príslušenstvo – Záchytné nádoby
Objem [l] – 80 120 210 400 500 750 1000
Rozmery Ø x V (mm) – 500 x 540 500 x 700 650 x 740 770 x 970 860 x 980 1050 x 980 1150 x 1080
Povolenie DIBt – 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
Obj. č. Priehľadná verzia – 179-694-JA 179-695-JA 179-697-JA 179-698-JA 179-699-JA 179-700-JA 179-701-JA
Obj. č. čierna verzia – 179-702-JA 179-703-JA 179-705-JA 179-706-JA 179-707-JA 179-708-JA 179-709-JA

Skladovacie a dávkovacie nádrže

 W vhodné napr. pre skladovacie nádrže a dávkovacie nádrže
 W na bezpečné zachytenie únikov a kvapiek
 W stabilizované voči pôsobeniu UV žiarenia, nezávadné voči potravinám
 W zalisovaná škála v litroch

Skladovacie a dávkovacie nádoby z plastu

Záchytné nádoby

 Obj. č. 256-919-JA

Záchytná nádrž pre stohovacie a dávkovacie 
nádrže, v prírodnej alebo čiernej farbe, objem 
od 80 do 1000 litrov.

Stohovacie a dávkovacie 
nádrže so stupnicou objemu.

Skladovacie a dávkovacie nádoby, v 
ponuke s objemom 35 až 1000 litrov

Plniaci lievik z polyethylénu (PE) 
s vekom, pre nádoby s objemom 
od 200 litrov

Príslušenstvo, prosím, objednajte zároveň s nádržou!
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Schválenie č.  Z-40.22-518

 W valcové nádrže z potravinárskeho polyetylénu (PE) odolného voči pôsobeniu UV žiarenia
 W vybavené veľkorozmerným montážnym mostom na individuálne pripevnenie čerpadiel, 
miešadiel atď.

 W špeciálne tvarovaná závitová objímka (3/4")
 W uzatváracia zátka 3/4" s tesnením z EPDM
 W vhodné aj pre médiá citlivé na svetlo
 W uzamykateľné skrutkové veko DN160 s tesnením EPDM

https://www.denios.sk/products/270475
https://www.denios.sk/products/136931
https://www.denios.sk/products/136933
https://www.denios.sk/products/136934
https://www.denios.sk/products/136936
https://www.denios.sk/products/136937
https://www.denios.sk/products/136939
https://www.denios.sk/products/136940
https://www.denios.sk/products/270476
https://www.denios.sk/products/136943
https://www.denios.sk/products/136964
https://www.denios.sk/products/136966
https://www.denios.sk/products/136967
https://www.denios.sk/products/136968
https://www.denios.sk/products/136969
https://www.denios.sk/products/136972
https://www.denios.sk/products/179694
https://www.denios.sk/products/179695
https://www.denios.sk/products/179697
https://www.denios.sk/products/179698
https://www.denios.sk/products/179699
https://www.denios.sk/products/179700
https://www.denios.sk/products/179701
https://www.denios.sk/products/179702
https://www.denios.sk/products/179703
https://www.denios.sk/products/179705
https://www.denios.sk/products/179706
https://www.denios.sk/products/179707
https://www.denios.sk/products/179708
https://www.denios.sk/products/179709
https://www.denios.sk/products/256919
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Poradenstvo: 032 743 04 67

Priemyselné nádoby, 1100 až 5000 litrov

Objem [l] 1100 1650 2000 2000 3000 5000

Verzia 1 otvor (400 mm), 1 hrdlo (R2“),
1 výpust (R2“)

1 otvor (400 mm), 1 hrdlo (R2“),
1 výpust (R2“) 4 hrdlá (R2“) 1 otvor (450 mm), 

2 hrdlá (R2“)
3 hrdlá (R2“), 1 hrdlo  

(S 160 x 7)
3 hrdlá (R2“), 1 hrdlo  

(S 160 x 7)
Vonkajšie rozmery  
D x Š x V [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

Povolenie DIBt – – – – Z-40.21-241 Z-40.21-241
Obj. č. Priehľadná verzia 179-626-JA 179-628-JA 179-632-JA 179-630-JA 179-634-JA 179-636-JA
Obj. č. čierna verzia 179-627-JA 179-629-JA – 179-631-JA 179-635-JA 179-637-JA

Nádrž na chemikálie, 1100 až 4000 litrov

Objem [l] 1100 1500 2000 2500 3000 4000
Verzia 1 otvor na závit 1 otvor na závit 3 otvory na závit 3 otvory na závit 3 otvory na závit 3 otvory na závit
Vonkajšie rozmery D x Š x V [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
Povolenie DIBt – – Z-40.21-138 Z-40.21-138 Z-40.21-138 Z-40.21-138
Obj. č. Priehľadná verzia 137-875-JA 137-876-JA 137-877-JA 269-742-JA 137-878-JA 137-879-JA
Obj. č. čierna verzia 269-680-JA 269-681-JA 269-682-JA 269-743-JA 269-683-JA 269-684-JA

PRÍSLUŠENSTVO

Obj. č. 137-880-JAObj. č. 137-881-JA

2‘‘ mosadzný guľový ventil vrátane 
protipríruby z pozinkovanej ocele na 
vodotesné pripevnenie k nádrži

1 1/4‘‘ výpustný ventil z polypropylénu 
(PP) vrátane protipríruby z  PP na tesné 
pripevnenie k nádrži

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Príslušenstvo Obj. č.

Hrdlo R 1“ vnútorný, 95 mm, prírodný 179-640-JA
Hrdlo R 1“ vnútorný, 95 mm, čierny 179-641-JA
Hrdlo R 2“ vnútorný, 100 mm, čierny 179-642-JA
Guľový ventil R 2“ 179-645-JA

Priemyselné nádoby a nádoby na chemikálie
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Priemyselné nádoby, 1100 až 5000 litrov
 W vhodné na skladovanie chemikálií a potravín
 W osvedčil sa napr. v oblasti potravinárskeho priemyslu, chemickom priemysle, v ekologických technických zariadeniach a zariadeniach úpravy 
vody, v čističkách odpadových vôd a v chladiacich zariadeniach

 W trvácne a ekologické
 W z polyetylénu (HDPE) s pozinkovaným oceľovým rámom
 W dodáva sa v prirodzenej čírej (optická kontrola hladiny) alebo v čiernej (ochrana pred svetlom, napr. proti tvorbe rias) farbe
 W pre kvapaliny s hustotou max. 1,2 g / cm³ (tesnosť do 1,55 sú k dispozícii na vyžiadanie)
 W nádrže s objemom 3 000 a 5 000 litrov so schválením DIBt

 W na skladovanie chemikálií a potravín s max. hustotou 1,15 g/cm³
 W v pevnom prevedení s dodatočným rámom z pozinkovanej ocele

Nádrž na chemikálie, 1100 až 4000 litrov

 W oceľová príruba zabudovaná v blízkosti dna (bez kontaktu s 
médiom) pre pripojenie výpustných armatúr dodávaných ako 
príslušenstvo

 W hranaté vyhotovenie, ktoré šetrí miesto s plniacim otvorom  
(DN 400), vzduchotesne uzatvárateľné

 W vyrobená z potravinárskeho polyetylénu (PE)
 W nádrže od 2 000 litrov so schválením DIBt, platí pre model s 
uzavretou prírubou

 

https://www.denios.sk/products/179626
https://www.denios.sk/products/179628
https://www.denios.sk/products/179632
https://www.denios.sk/products/179630
https://www.denios.sk/products/179634
https://www.denios.sk/products/179636
https://www.denios.sk/products/179627
https://www.denios.sk/products/179629
https://www.denios.sk/products/179631
https://www.denios.sk/products/179635
https://www.denios.sk/products/179637
https://www.denios.sk/products/137875
https://www.denios.sk/products/137876
https://www.denios.sk/products/137877
https://www.denios.sk/products/269742
https://www.denios.sk/products/137878
https://www.denios.sk/products/137879
https://www.denios.sk/products/269680
https://www.denios.sk/products/269681
https://www.denios.sk/products/269682
https://www.denios.sk/products/269743
https://www.denios.sk/products/269683
https://www.denios.sk/products/269684
https://www.denios.sk/products/137880
https://www.denios.sk/products/137881
https://www.denios.sk/products/179640
https://www.denios.sk/products/179641
https://www.denios.sk/products/179642
https://www.denios.sk/products/179645


Objem [l] 10 15 30 50 80 125

Rozmery Ø x V (mm) 240 x 310 300 x 340 330 x 460 330 x 680 480 x 620 480 x 840

Verzia
Otvor 120 mm, 

1 madlo, výpusť 
NW 10

Otvor 120 mm, 
1 madlo, výpusť 

NW 10

Otvor 120 
mm, 2x madlo, 
výpusť NW 10

otvor 120 mm, 
2x madlo, 

výpusť NW 10

Otvor 200 
mm, 2x madlo, 
výpusť NW 15

Otvor 200 
mm, 2x madlo, 
výpusť NW 15

Obj. č. 117-934-JA 117-935-JA 117-936-JA 144-873-JA 117-937-JA 117-939-JA

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

Farba červená verzia červená verzia Priehľadná verzia
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 101 x 101 x 237 130 x 130 x 295 135 x 300 x 380
Obj. č. 117-408-JA 117-409-JA 117-410-JA
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Objem [l] 60 100 150 200 300 500

Vonkajšie rozmery D x Š x V [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
Obj. č. 189-262-JA 117-940-JA 117-941-JA 117-942-JA 117-943-JA 117-944-JA
Príslušenstvo Stohovateľná oceľová trubková konštrukcia
Obj. č. 189-263-JA 117-945-JA 117-946-JA 117-947-JA 117-948-JA 117-949-JA

CENA ZA SADU

Skladovacie a dávkovacie nádrže

Priestorovo úsporné nádrže od 60 do 
500 litrov, s výpustným kohútom

 W na bezpečné stáčanie a prečerpávanie chemikálií, olejov atď.

Stáčacie kanvice z PE 0,5l až 5 l

Ponuka súpravy: 
Súprava obsahuje kanvice 1, 2 a 5 litrov

Sudy  10 l až 125 l, s vypušťacím kohútom

 W vhodné na bezpečné skladovanie chemikálií
 W odolné voči mnohým kyselinám a zásadám  
(špecifická hmotnosť max. 1 kg/l)

 W vrátane 2-dielného skrutkového uzáveru (Ø 200 mm)  
a vypúšťacieho kohútika NW 15

 W výtokové hrdlo, priemer  Ø 34 mm
 W uzatváracie viečko s tesnením
 W kompaktné a stohovateľné (v spojení s osobitne dodávanými 
podstavcami na stohovanie)

 W vyrobené z nárazuvzdorného polyetylénu (PE) vhodného pre potraviny

 W vyrobené z polyethylénu (PE), ktorý je vhodný do potravinárstva

 W vhodné na bezpečné skladovanie chemikálií
 W odolné voči mnohým kyselinám a lúhom
 W Vďaka priehľadnému PE materiálu je výška naplnenia  
zvonka dobre viditeľná.

 W vybavené záklopkou, vypúšťacím hrdlom (Ø 34 mm) a kohútom  
(NW 10 alebo 15), vekom na závit

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Sud z plastu v 6 veľkostiach, 
od 10 do 125 litrov.

Kompaktná nádrž so 
stohovacou konštrukciou

Obj. č. 148-143-JA

https://www.denios.sk/products/117934
https://www.denios.sk/products/117935
https://www.denios.sk/products/117936
https://www.denios.sk/products/144873
https://www.denios.sk/products/117937
https://www.denios.sk/products/117939
https://www.denios.sk/products/117408
https://www.denios.sk/products/117409
https://www.denios.sk/products/117410
https://www.denios.sk/products/189262
https://www.denios.sk/products/117940
https://www.denios.sk/products/117941
https://www.denios.sk/products/117942
https://www.denios.sk/products/117943
https://www.denios.sk/products/117944
https://www.denios.sk/products/189263
https://www.denios.sk/products/117945
https://www.denios.sk/products/117946
https://www.denios.sk/products/117947
https://www.denios.sk/products/117948
https://www.denios.sk/products/117949
https://www.denios.sk/products/148143
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Objem [l] 1000

Povolenie UN s pozinkovaným prepravným podstavcom je nerezová IBC 
nádrž stohovateľná až do 5 úrovní

bezrámová konštrukcia robí nádrž obzvlášť priesto-
rovo úspornú a ľahkú

Certifikát Bezpečnosť potravín – – Bezpečnosť potravín

Poznámka:
bezrámová verzia, 2-úrovne 

(plné) alebo 3-úrovne 
(prázdne), stohovateľné

bezrámová verzia, 2-úrovne 
(plné) alebo 3-úrovne 

(prázdne) stohovateľné

5-násobne stohovateľný vďaka pozinkovanému 
vonkajšiemu rámu

Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 1150 x 1150 x 1160 1150 x 1150 x 1160 1015 x 1215 x 1550 1015 x 1215 x 1550
Max hustota [kg/l] 2,0 2,0 2,1 2,1
Hmotnosť [kg] 160 160 214 214
Obj. č. 260-140-JA 257-240-JA 137-266-JA 260-139-JA
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IBC z ušľachtilej ocele

Detailné zobrazenie: 
guľový kohút 2“ z 
ušľachtilej ocele

Detailné 
zobrazenie: 
skrutkový uzáver 
so 6 očkovými 
skrutkami.

bezrámová konštrukcia robí nádrž obzvlášť 
priestorovo úspornú a ľahkú

5-násobne stohovatelné vďaka stabilnej 
rámovej konštrukcii z pozinkovanej ocele

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     

IBC z ušľachtilej ocele
IBC nádrže s medzinárodným schválením pre pozemnú a námornú dopravu Vám ponúkajú maximálnu flexibilitu, 
či už ide o skladovanie alebo prepravu. Tieto IBC sú dostupné v dvoch verziách, každá s objemom 1000 litrov pre 
použitie v rámci plniacich systémov. IBC z nerezu je možné stohovať, premiestňovať a čistiť bez rizika. IBC nádrže 
sú schválené pre kvapaliny alebo pastovité látky s hustotou od 2,0 príp. 2,1 kg/l.

 W povolené pre kvapalné nebezpečné látky obalovej skupiny II a III
 W na bezpečnú prepravu a skladovanie vysoko kvalitných surovín alebo 
agresívnych chemikálií

 W zber nebezpečných odpadov alebo zvyškov na ďalšiu likvidáciu
 W 30 minútová požiarna odolnosť, testovaná v BAM (Federálny inštitút pre 
výskum a testovanie materiálov)

 W vhodné na aktívne a pasívne skladovanie ako nádrž na odber a zber
 W odolná nádrž vyrobená z vysoko kvalitného nerezu 1.4301 (V2A). Na 

vyžiadanie k dispozícii tiež z nehrdzavejúcej ocele 1.4404 alebo 1.4571
 W horná časť vybavená otvorom DN 400 so skrutkovým vekom (tesnenie z 
NBR) a 6 skrutkami s okom, bezpečnostným ventilom (prednastavený na 
0,4 bar) a odvetrávacím hrdlom

 W v spodnej časti je namontovaný guľový ventil s uzatváracím viečkom z 
ušľachtilej ocele na optimálne vyprázdnenie zvyškov

 W podjazdné - cenovo dostupné a ideálne pri preprave štandardnými 
priemyselnými vozíkmi 

 W k dispozícii aj vo verzii pre potraviny

1

1

2

2

Záchytné vane pre IBC z 
ušľachtilej ocele

Pozri stranu

41

https://www.denios.sk/products/260140
https://www.denios.sk/products/257240
https://www.denios.sk/products/137266
https://www.denios.sk/products/260139
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Objem [l] 600 800 1000

Farba Priehľadná verzia čierna verzia
Vonkajšie rozmery D x Š [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
vonkajšia výška [mm] 1000 1000 1000 1160 1160 1160 1160 1160 1160 1160
Max hustota [kg/l] 1,9 1,9 1,9 1,6 1,6 1,6 1,9 1,6 1,9 1,6
Plniaci otvor DN 150 DN 225 DN 150 DN 150 DN 225 DN 150 DN 225 DN 150 DN 150 DN 225
Vypúšťací otvor DN 50 DN 80 DN 50 DN 50 DN 50 DN 50 DN 50 DN 80 DN 50 DN 50
Verzia PE PE PE Composite Composite PE PE oceľová paleta PE PE
Povolenie UN 31HA1/Y/…/100
Obj. č. 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

Objem [l] 1000

Vonkajšie rozmery D x Š [mm] 1200 x 1000
vonkajšia výška [mm] 1171
Max hustota [kg/l] 1,6
Plniaci otvor DN 150 DN 225
Vypúšťací otvor DN 50 DN 50

Prevedenie s odvzdušňovacím ventilom v 
uzávere na závit –

Verzia PE PE
Povolenie UN 31HA1/Y/.. 31HA1/Y/..
Obj. č. 267-852-JA 267-853-JA
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 W Nádoba z polyetylénu (HDPE), UV odolná
 W robustný pozinkovaný roštový rám z oceľových rúr

IBC nádrže z plastu

IBC kontajner, na nebezpečné látky

IBC kontajner na nebezpečný náklad, 
s guľovým kohútom

S týmito v praxi osvedčenými nádobami je zaručená bezpečná preprava najrôznejších kvapalín. Na prepravu nebezpečných látok sú v 
ponuke testované verzie s UN  schválením. Môžete si tiež zvoliť medzi rôznymi krytmi a príslušenstvom na plnenie a vyprázdňovanie - 
vždy dľa Vašich individuálnych požiadaviek.

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

 W s povolením UN 31HA1/Y/..
 W vr. vymeniteľného 2" guľového kohúta s tesnením Viton
 W s odplyňovacím ventilom v skrutkovom uzávere
 W v ponuke verzia štandardná alebo s UN schválením pre 
prepravu nebezpečného tovaru.schválené pre cestnú, 
železničnú a námornú prepravu v súlade s UN / ADR.

https://www.denios.sk/products/266162
https://www.denios.sk/products/266163
https://www.denios.sk/products/266164
https://www.denios.sk/products/266165
https://www.denios.sk/products/266166
https://www.denios.sk/products/266167
https://www.denios.sk/products/266168
https://www.denios.sk/products/266169
https://www.denios.sk/products/266170
https://www.denios.sk/products/266171
https://www.denios.sk/products/267852
https://www.denios.sk/products/267853


Objem [l] 1000

Vonkajšie rozmery D x Š x V [mm] 1200 x 1000 x 1160

Prevedenie Mřížový kôš Mrežový kôš Opláštenie z oceľového 
plechu

Max hustota [kg/l] 1,6 1,6 1,6 1,6
Plniaci otvor DN 150 DN 150 DN 225 DN 150
Vypúšťací otvor DN 50 DN 50 DN 80 DN 50
Verzia PE oceľová paleta oceľová paleta oceľová paleta
Povolenie UN 31HA1/Y/…/100 31HA1/Y/…

Certifikát Bezpečnosť 
potravín

Bezpečnosť 
potravín – –

Obj. č. 266-173-JA 266-174-JA 266-175-JA 266-172-JA

Objem [l] 600 800 1000

Farba Priehľadná verzia čierna verzia
Vonkajšie rozmery D x Š [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
vonkajšia výška [mm] 1000 1000 1000 1160 1160 1160 1160 1160 1160 1160 1160
Plniaci otvor DN 150 DN 225 DN 150 DN 150 DN 225 DN 150 DN 225 DN 150 DN 150 DN 225 DN 150
Vypúšťací otvor DN 50 DN 80 DN 50 DN 50 DN 50 DN 50 DN 50 DN 50 DN 80 DN 50 DN 50

Verzia PE PE PE Drevo Composite PE PE oceľová paleta 
vystužená oceľová paleta oceľová paleta PE

Obj. č. 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 možnosť stohovania s úsporou priestoru
 W veľkoplošná tabuľa pre popis
 W zaplombované  plniace a vypúšťacie otvory
 W s PE, dreveným alebo oceľovým rámom, s paletou alebo s lyžinami, 
jednoduchá preprava pomocou zdvižných, paletových a manipulačných 
vozíkov

 W plniaci otvor DN 150 alebo DN 225, s záverom na závit
 W vypúšťací otvor DN 50 alebo DN 80 s klapkovým kohútom(Butterfly-
Valve)

 W v ponuke verzia štandardná alebo s UN schválením pre prepravu 
nebezpečného tovaru.schválené pre cestnú, železničnú a námornú 
prepravu v súlade s UN / ADR.

IBC nádrže z plastu

IBC kontajner

IBC kontajner, na nebezpečné látky, vo verzii Ex

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     

 W s povolením  UN 31HA1/Y/..
 W možnosti použitia v zónach s nebezpečenstvom 
výbuchu 1 a 2

 W vnútorné nádoby sú volitelně v ponuke v 2 variantoch:
 W vnútorná nádoba s antistatickým náterom, vodivá, 
pomocou zemniaceho kábla spojená s rámom

 W vnútorná nádoba s oceľovým opláštením - k 
zabráneniu vzniku elektrostatických výbojov

 W zvlášť odolný proti mechanickému a 
tepelnému zaťaženiu

IBC nádrž s mrežovým rámom a antistatickou vonkajšou 
vrstvou - použiteľný vo výbušných zónach 1 a 2

IBC nádrž s pevným oceľovým 
opláštením z oceľového plechu - 
použiteľný tiež v Ex zónach 1 a 2

Štandardné verzie bez schválenia pre nebezpečné látky 

https://www.denios.sk/products/266173
https://www.denios.sk/products/266174
https://www.denios.sk/products/266175
https://www.denios.sk/products/266172
https://www.denios.sk/products/266151
https://www.denios.sk/products/266152
https://www.denios.sk/products/266153
https://www.denios.sk/products/266154
https://www.denios.sk/products/266155
https://www.denios.sk/products/266156
https://www.denios.sk/products/266157
https://www.denios.sk/products/266158
https://www.denios.sk/products/266159
https://www.denios.sk/products/266160
https://www.denios.sk/products/266161


Objem [l] 1000

Vonkajšie rozmery D x Š x V [mm] 1200 x 1000 x 1160
Plniaci otvor DN 150 DN 225 DN 225 DN 150 DN 225 DN 400 DN 150 DN 225 DN 400 DN 225 DN 225
Vypúšťací otvor DN 50 DN 50 DN 80 DN 50 DN 80 DN 80 DN 50 DN 80 DN 80 DN 50 DN 80

Verzia Drevo Drevo Drevo PE PE PE oceľová paleta 
vystužená

oceľová paleta 
vystužená

oceľová paleta 
vystužená

oceľová 
paleta

oceľová 
paleta

Obj. č. 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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IBC nádrž pre rôzne použitie. IBC nádrže sú repasované, 
s novou vnútornou nádobou, vhodné na citlivé látky. 
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IBC nádrže z plastu

www.denios.sk/shop

Repasovanie predstavuje proces prepracovania použitých plastových kontajnerov, oceľových sudov a IBC kontajnerov. Repasované 
IBC nielenže poskytujú cenovo výhodnejšiu alternatívu pre používateľa, ale predovšetkým predstavujú prínos pre životné prostredie. 
Kontajnery IBC sú repasované výhradne v certifikovaných závodoch, v súlade s najprísnejšími environmentálnymi a bezpečnostnými 
normami.

IBC kontajner, repasovaný

 W spracované lacno a ekologicky
 W všetky nové diely prichádzajúce do styku s 
výrobkom (vnútorný kontajner, skrutkovací 
uzáver, štítok s nálepkami a tvarovky), 
sieťovina a paleta sa vyčistia a testujú

 W výpusť s pevne prichyteným sitkom
 W nádoba z HDPE, stabilné voči UV
 W robustný oceľový  pozinkovaný  rám 
 W možnosť stohovania pre  úsporou priestoru
 W veľkoplošná tabuľa pre popisky
 W zaplombované plniace a vypúšťacie otvory
 W s rámom z PE, dreva, ocele alebo s paletou 
s oceľovými lyžinami

nový skrutkovací uzáver

Nová vnútorná nádrž

Repasovaný mrežový rám

nová doska na označenie

Nové originálne armatúry

Čistenie av prípade potreby 
výmena rohových chráničov

Čistenie a podľa potreby 
oprava palety

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     
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https://www.denios.sk/products/266176
https://www.denios.sk/products/266177
https://www.denios.sk/products/266178
https://www.denios.sk/products/266179
https://www.denios.sk/products/266181
https://www.denios.sk/products/266182
https://www.denios.sk/products/266183
https://www.denios.sk/products/266185
https://www.denios.sk/products/266186
https://www.denios.sk/products/266188
https://www.denios.sk/products/266189


Objem [l] 1000

Vonkajšie rozmery D x Š x V [mm] 1200 x 1000 x 1160
Max hustota [kg/l] 1,6
Plniaci otvor DN 225 DN 150 DN 225 DN 225 DN 150 DN 225 DN 225
Vypúšťací otvor DN 80 DN 80 DN 50 DN 80 DN 50 DN 50 DN 80
Verzia Drevo PE PE PE oceľová paleta oceľová paleta oceľová paleta
Povolenie UN 31HA1/Y/…/100
Obj. č. 266-202-JA 266-203-JA 266-204-JA 266-205-JA 266-206-JA 266-207-JA 266-208-JA
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Testovanie a certifikácia tohto IBC dokumentuje vysokú kvalitu 
repasovania. Vďaka tomu je zaručená vysoká bezpečnosť prepravy 
tohto kontajnera.

Bezpečnost pri transporte, ochrana produktu a udržateľnosť 
- vyberte si ekologickú IBC nádrž s platným UN schválením. 
Všetky tieto IBC kontajnery disponujú optimálnou UV ochranou, 
ktorá chráni obsah pred svetlom.

IBC kontajner, repasovaný - na nebezpečné látky
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lyObjem [l] 1000

Vonkajšie rozmery D x Š x V [mm] 1200 x 1000 x 1160
Max hustota [kg/l] 1,6
Plniaci otvor DN 150 DN 225 DN 150 DN 150 DN 225 DN 150 DN 150 DN 225 DN 150 DN 150 DN 225
Vypúšťací otvor DN 80 DN 50 DN 50 DN 80 DN 50 DN 50 DN 80 DN 50 DN 50 DN 80 DN 50

Verzia Drevo Drevo PE PE PE oceľová paleta 
vystužená

oceľová paleta 
vystužená

oceľová paleta 
vystužená

oceľová 
paleta

oceľová 
paleta

oceľová 
paleta

Povolenie UN 31HA1/Y/…/100
Obj. č. 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

IBC nádrže z plastu

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     

IBC kontajner, repasovaný - na 
nebezpečné látky a s UV ochranou

https://www.denios.sk/products/266202
https://www.denios.sk/products/266203
https://www.denios.sk/products/266204
https://www.denios.sk/products/266205
https://www.denios.sk/products/266206
https://www.denios.sk/products/266207
https://www.denios.sk/products/266208
https://www.denios.sk/products/266191
https://www.denios.sk/products/266192
https://www.denios.sk/products/266193
https://www.denios.sk/products/266194
https://www.denios.sk/products/266195
https://www.denios.sk/products/266196
https://www.denios.sk/products/266197
https://www.denios.sk/products/266198
https://www.denios.sk/products/266199
https://www.denios.sk/products/266200
https://www.denios.sk/products/266201


www.denios.sk/shop

Príslušenstvo Objednávacie číslo

Veko na sud DR z polyetylénu (PE), modré 114-743-JA
Veko na sud DR z polyetylénu (PE), vodivé, čierne 186-543-JA

Objem [l] 30 30 60 120 213 213 213

Rozmery Ø x V (mm) 325 x 515 325 x 515 410 x 585 498 x 795 615 x 890 615 x 890 600 x 910

Prevedenie hladké opláštenie Plášť s prstencom hladké opláštenie Plášť s prstencom Plášť s prstencom hladké opláštenie steny opláštenia hladké a 
podlaha bez drážok

Pevnosť materiálu [mm] 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,2 1,2
Závitové uzávery 1 3/4“ tesnenie 3/4“ tesnenie 3/4“ tesnenie 3/4“ tesnenie 3/4“ tesnenie 3/4“ tesnenie 3/4“ tesnenie
Závitové uzávery 2 2“ TriSure 2“ TriSure 2“ TriSure 2“ TriSure 2“ TriSure 2“ TriSure 2“ TriSure
Povolenie UN – – – – 1A2/X220/S/... 1A2/X220/S/.. –
Schválenie Bezpečnosť potravín Bezpečnosť potravín Bezpečnosť potravín Bezpečnosť potravín Bezpečnosť potravín Bezpečnosť potravín Bezpečnosť potravín
Obj. č. 269-230-JA 282-136-JA 269-231-JA 269-232-JA 269-234-JA 269-235-JA 282-137-JA

Objem [l] 30 60 100 120 216

Rozmery Ø x V (mm) 312 x 515 395 x 600 455 x 700 478 x 785 595 x 880
Prevedenie Plášť s prstencom Plášť s prstencom Plášť s prstencom Plášť s prstencom Plášť s prstencom
Pevnosť materiálu [mm] 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Závitové uzávery 1 3/4“ tesnenie 3/4“ tesnenie 3/4“ tesnenie 3/4“ tesnenie 3/4“ tesnenie
Závitové uzávery 2 2“ TriSure 2“ TriSure 2“ TriSure 2“ TriSure 2“ TriSure
Povolenie UN 1A1/X1.6/400/.. UN 1A1/X/1.6/350… UN 1A1/X/1.6/250… 1A1/X1.6/250/.. 1A1/X1.6/250/...
Schválenie Bezpečnosť potravín Bezpečnosť potravín Bezpečnosť potravín Bezpečnosť potravín Bezpečnosť potravín
Obj. č. 269-236-JA 282-134-JA 282-135-JA 269-237-JA 269-238-JA

NÁŠ TIP

Sudy z nerezu

Sudové veko z PE
 W efektívna ochrana obsahu suda

Bezpečnostný stáčací kryt
 W účinne chráni pred nečistotami.
 W spoľahlivo zadržuje zvyškové objemy
 W pre 200-litrové oceľové sudy s zátkou

Priemer: 610 mm, výška: 40 mm,  
Obj. č. 164-366-JA

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

 Sudy so zátkovým uzáverom, z nerezu
 W s UN schválením pre obaly na prepravu nebezpečného tovaru
 W vyrobené z vysoko kvalitnej nerezovej ocele SS316 a 1.4404
 W ideálne na potraviny, agresívne a vysoko korozívne látky
 W vhodný pre stáčanie pri teplote až 200 °C
 W veko s 3/4 a 2 "otvormi pre zátku TriSure
 W dno suda dookola zvárané

 nerezové sudy  s vekom
 W s UN schválením, sú schválené na prepravu nebezpečných látok (platí pre všetky sudy 
s vekom od 200 litrov).

 W vyrobené z vysoko kvalitnej nerezovej ocele SS316 (1.4401 / 1.4404)
 W ideálne na potraviny, agresívne a vysoko korozívne látky
 W vhodný pre stáčanie pri teplote až 200 °C
 W veko s 2 '' a 3/4 '' otvormi pre zátku TriSure a upínacím krúžkom
 W dno suda dookola zvárané
 W hladké sudové veká sú vhodné pre  pastovité látky

 W otvory pre zátku 3/4" a 2" - na použitie 
čerpadiel a/alebo ukazovatele hladiny

 W ryhovaná odkladacia plocha pre bezpečné 
umiestnenie stáčacích nádob
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 W vyrobená z ekologického polyetylénu (PE)
 W obvodový okraj  
(cca. 20 mm vysoký)  
zabráni neúmyselnému pádu

https://www.denios.sk/products/114743
https://www.denios.sk/products/186543
https://www.denios.sk/products/269230
https://www.denios.sk/products/282136
https://www.denios.sk/products/269231
https://www.denios.sk/products/269232
https://www.denios.sk/products/269234
https://www.denios.sk/products/269235
https://www.denios.sk/products/282137
https://www.denios.sk/products/269236
https://www.denios.sk/products/282134
https://www.denios.sk/products/282135
https://www.denios.sk/products/269237
https://www.denios.sk/products/269238
https://www.denios.sk/products/164366


Objem [l] 30 30 60 60 120 120 216 216

Rozmery Ø x V (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
Max hustota [kg/l]* 1,8 1,8 2,4 1,8 1,2 1,2 2,4 1,8
Pevnosť materiálu [mm] 0,5 0,5 – 0,6 1,0 1,0 – 0,9
Závitové uzávery 1 2“ TriSure 3/4“ 3/4“ 3/4“ 3/4“ 3/4“ 3/4“ 3/4“
Závitové uzávery 2 3/4“ 2“ TriSure 2“ BSP 2“ TriSure 2“ TriSure 2“ TriSure 2“ BSP 2“ TriSure
Vnútorný povrch neopracovaný lakovaná verzia neopracovaný lakovaná verzia neopracovaný lakovaná verzia neopracovaný lakovaná verzia

Schválenie 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... a 
1A1/X/270/S..

Vlastnosť – Bezpečnosť potravín – Bezpečnosť potravín – Bezpečnosť potravín – Bezpečnosť potravín
Obj. č. 266-144-JA 266-145-JA 122-851-JA 266-146-JA 266-147-JA 266-148-JA 117-976-JA 266-149-JA

*platí pre baliacu skupinu II, hodnoty pre iné skupiny sa môžu líšiť

Objem [l] 60 60 120 120 212 212 212 212

Rozmery Ø x V (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
Závitové uzávery 1 – – – – – – 3/4“ 3/4“
Závitové uzávery 2 – – – – – – 2“ BSP 2“ BSP
Vnútorný povrch neopracovaný lakovaná verzia neopracovaný lakovaná verzia neopracovaný lakovaná verzia neopracovaný lakovaná verzia
Povolenie UN 1A2/X65/S/... 1A2/X100,4/S… 1A2/X170/S… 1A2/X170/S… 1A2/X420/ 1A2/X420/ 1A2/X420/ 1A2/X420/S..
Povolenie UN – – – – 1A2/Y1.5/150/ 1A2/Y1.5/150/ 1A2/Y1.5/150/ 1A2/Y1.5/150/
Obj. č. 266-150-JA 217-273-JA 187-202-JA 187-203-JA 174-026-JA 174-029-JA 174-028-JA 174-030-JA

Sudy z ocele

Sudy s vekom z ocele, 60 až 212 litrov

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     

 W s UN schválením pre obaly na prepravu nebezpečného tovaru
 W vyrobené z jemného oceľového plechu podľa  
ISO 3574 / DIN 10130

 W vyhotovenie dľa ISO 15750-2 / DIN EN 210
 W pevne uzatvárateľné veko s tesnením a upínacím krúžkom  
(s pozinkovaným pákovým zámkom); sudy sú prachotesné a 
obsah je chránený pred znečistením

 W s UN schválením pre obaly na prepravu nebezpečného tovaru
 W vyrobené z jemného oceľového plechu podľa ISO 3574 / DIN 10130
 W cylindrické prevedenie prevedenie s 2 zárezmi, verzia dľa ISO 15750-2 / DIN EN 210

Sudy z ocele, s čapovacím otvorom, 30 až 216 litrov

Oceľové sudy sú už dlhodobo známe ako výrobky, ktoré ponúkajú vysokú úroveň bezpečnosti, a preto sa mnohokrát osvedčili 
po celom svete. Sudy so zátkou sú ideálne na prepravu kvapalných nebezpečných látok v obalových skupinách I až III.
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Stavoznak typ FS, pre 60 a 200 litrové 
sudy s ¾“ otvorom, vhodný napr. pre olej, 
nemrznúcu zmes, naftu a vykurovací olej 
Obj. č. 137-715-JA

https://www.denios.sk/products/266144
https://www.denios.sk/products/266145
https://www.denios.sk/products/122851
https://www.denios.sk/products/266146
https://www.denios.sk/products/266147
https://www.denios.sk/products/266148
https://www.denios.sk/products/117976
https://www.denios.sk/products/266149
https://www.denios.sk/products/266150
https://www.denios.sk/products/217273
https://www.denios.sk/products/187202
https://www.denios.sk/products/187203
https://www.denios.sk/products/174026
https://www.denios.sk/products/174029
https://www.denios.sk/products/174028
https://www.denios.sk/products/174030
https://www.denios.sk/products/137715


www.denios.sk/shop

Objem [l] 30 120

Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 300 x 350 x 461 395 x 495 x 896
Povolenie UN 1H2/X65/S/… 1H2W/X175/S/…
Vlastnosť Bezpečnosť potravín Bezpečnosť potravín
Obj. č. 279-039-JA 279-040-JA

Objem [l] 30 30 30 60 60 120 120 220 220

Rozmery Ø x V 
(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

Verzia bočné držadlá na 
prenášanie

s odvzdušňovacím 
ventilom zátka vo veku bočné držadlá na 

prenášanie
s odvzdušňovacím 

ventilom – s odvzdušňovacím 
ventilom – s odvzdušňovacím 

ventilom
Povolenie UN 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/...
Povolenie UN – – 1H2/Y49/S/… – – – – – –

Vlastnosť – – – – – Bezpečnosť 
potravín

Bezpečnosť 
potravín

Bezpečnosť 
potravín

Bezpečnosť 
potravín

Obj. č. 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 Plastové sudy a príslušenstvo

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Ak sa rozhodnete pre plastové sudy s vekom, získate širokú škálu riešení pre bezpečnú prepravu pevného 
a sypkého nebezpečného tovaru. Tieto sudy vyrobené z polyetylénu sú pevné a odolné proti nárazom. 

Sudy s vekom z polyetylénu (PE)
 W s UN schválením pre obaly na prepravu nebezpečného tovaru
 W s upínacím prstencom ako ochrana proti rozliatiu alebo znečisteniu obsahu
 W veľký otvor uľahčuje plnenie
 W vyrobený z chemicky vysoko odolného,   ekologicky nezávadného polyetylénu, neutrálny k produktu

Sudy z polyetylénu (PE), hranatý tvar
 W hranatý tvar = optimálne využitie priestoru počas prepravy a skladovania na euro / chemických paletách
 W s povolením UN
 W vyrobené z chemicky vysoko odolného,   ekologicky nezávadného polyetylénu
 W ideálne riešenie pre pevné látky a pasty

 

Sudové zdvižky
Pozri stranu

303

https://www.denios.sk/products/279039
https://www.denios.sk/products/279040
https://www.denios.sk/products/266131
https://www.denios.sk/products/266132
https://www.denios.sk/products/266133
https://www.denios.sk/products/266134
https://www.denios.sk/products/266135
https://www.denios.sk/products/273377
https://www.denios.sk/products/266136
https://www.denios.sk/products/266138
https://www.denios.sk/products/266139


vhodné pre Ex zóny 1 a 2 pre 
výrobky skupín výbuchu IIA a IIB, 
Obj. č. 266-142-JA

Objem [l] 120 220 220 220 220

Verzia – – – s mierkou elektricky vodivý
Farba modrá verzia modrá verzia modrá verzia prírodný čierna verzia
Rozmery Ø x V (mm) 493 x 745 581 x 935 581 x 935 580 x 960 581 x 935
Závitové uzávery 1 S70x6 (2“ hrubý) S70x6 (2“ hrubý) S70x6 (2“ hrubý) S70x6 (2“ hrubý) S70x6 (2“ hrubý)
Závitové uzávery 2 3/4“ S56x4 mit ¾“ S56x4 (2“ TriSure) S56x4 (2“ TriSure) S56x4 (2“ TriSure)
Povolenie UN 1H1/Y1.9/200... 1H1/Y1.9/200... 1H1/X1.3/250... 1H1/X1.3/250/… 1H1/Y1.6/200...
Vlastnosť – Bezpečnosť potravín Bezpečnosť potravín Bezpečnosť potravín –
Obj. č. 266-140-JA 266-141-JA 266-143-JA 279-037-JA 266-142-JA

Sudové veko z PE

Pre použitie na 60-litrové sudy 120-litrové sudy 200 litrové sudy
Vonkajší priemer [mm] 378 500 581
Balenie (BJ) 5 ks 5 ks 5 ks
Obj. č. Priehľadná verzia 257-250-JA 257-249-JA 257-248-JA

PRÍSLUŠENSTVO
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Pečatiace viečka 2“ 
(BJ = 25 kusov)
Obj. č. 174-149-JA

Pečatiace viečka 3/4“ 
(BJ = 25 kusov)
Obj. č. 174-151-JA

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Tieto sudy s prstencom majú zvrchu uzavreté 2 otvory pre zátky. 
S týmto typom plastového suda sa preprava a skladovanie kvapalín stáva bezpečnou. 

sudové zátky z polyetylénu (PE) 
 W s UN schválením pre obaly na prepravu nebezpečného tovaru
 W odolný teiž voči mnohým kyselinám a lúhom
 W vyrobený z chemicky vysoko odolného,   ekologicky nezávadného 
polyetylénu, neutrálny k produktu

 W recyklovateľný, robustný a odolný proti nárazom  
 W vhodné na použitie v potravinárstve

Sudové veko z PE
 W efektívna ochrana obsahu suda
 W vhodné pre bežne dostupné sudy z PE, ocele a nerezu
 W zaistenie pod okrajom pre vyššiu stabilitu.
 W 4  popruhy pre jednoduchú montáž a demontáž
 W vyrobená z ekologického  
polyetylénu (PE)

 W priehľadné
 W 1 BJ = 5 kusov

https://www.denios.sk/products/266142
https://www.denios.sk/products/266140
https://www.denios.sk/products/266141
https://www.denios.sk/products/266143
https://www.denios.sk/products/279037
https://www.denios.sk/products/266142
https://www.denios.sk/products/257250
https://www.denios.sk/products/257249
https://www.denios.sk/products/257248
https://www.denios.sk/products/174149
https://www.denios.sk/products/174151


Objem [l] 3 5 10 20 25 30 60

Vonkajšie rozmery D x Š x V [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
Max hustota [kg/l] 1,9 1,3 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9
Povolenie UN 3H1/Y1.9/150.. 3H1/X1.3/250/... 3H1/X1.9/250... 3H1/X1.9/250/.. 3H1/X1.9/250/… 3H1/X1.9/250/… 3H1/X1.9/250/…
Certifikát Bezpečnosť potravín Bezpečnosť potravín Bezpečnosť potravín Bezpečnosť potravín Bezpečnosť potravín Bezpečnosť potravín Bezpečnosť potravín
Uzáver DIN 45 DIN 51 DIN 51 DIN 61 DIN 61 DIN 61 DIN 71
Obj. č. prírodný 279-041-JA 266-987-JA 266-988-JA 266-989-JA 266-990-JA 266-991-JA 266-992-JA
Obj. č. modrá verzia – 266-993-JA 266-994-JA 266-995-JA 266-996-JA 266-997-JA 266-998-JA
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Objem [l] 20

Vonkajšie rozmery Š x H x V [mm] 294 x 258 x 385
Max hustota [kg/l] 1,9
Uzáver DIN 61
Schválenie 3H1/X1.9/250/…
Certifikát Bezpečnosť potravín
Obj. č. 279-042-JA
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Nádoby s UN schválením

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Plastové kanistre hrajú dôležitú úlohu pri bezpečnej preprave a skladovaní pevných a kvapalných nebezpečných látok. 
Tieto sudy vyrobené z polyetylénu sú robustné a odolné proti nárazom.

Kanister z polyethylénu (PE) 
 W s UN schválením pre obaly na prepravu nebezpečného tovaru
 W vyrobený z chemicky vysoko odolného,   ekologicky nezávadného polyetylénu, neutrálny k produktu
 W odolný teiž voči mnohým kyselinám a lúhom
 W vybavené držadlom, skrutkovým viečkom a PE tesnením
 W tvar prispôsobený pre uloženie na paletu, stohovateľný
 W recyklovateľný, robustný a odolný proti nárazom  
 W originalita chránená zabezpečeným uzáverom 

Kanister z polyethylénu (PE), 
s priezormi

 W s povolením OSN pre prepravu nebezpečných látok
 W s priehľadnými pásikmi pre ľahkú kontrolu obsahu
 W tvar prispôsobený pre uloženie na paletu, stohovateľný
 W kompletne vyrobený z ekologického polyetylénu (PE)

Jednoduché plnenie pomocou 
vďaka vypúšťacím kohútom  
(viď príslušenstvo), DIN 61,  
obj. č. 123-555 

Kanister z polyetylénu (PE) 
priezory pre ľahkú kontrolu 
miery naplnenia

https://www.denios.sk/products/279041
https://www.denios.sk/products/266987
https://www.denios.sk/products/266988
https://www.denios.sk/products/266989
https://www.denios.sk/products/266990
https://www.denios.sk/products/266991
https://www.denios.sk/products/266992
https://www.denios.sk/products/266993
https://www.denios.sk/products/266994
https://www.denios.sk/products/266995
https://www.denios.sk/products/266996
https://www.denios.sk/products/266997
https://www.denios.sk/products/266998
https://www.denios.sk/products/279042
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Objem [l] 10 30 60

Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 195 x 230 x 340 270 x 375 x 425 332 x 396 x 630
Povolenie UN 3H1/Y1.6/200... 3H1/Y1.2/150...EX E1 Stat 3H1/Y1.2/150...
Uzáver Č. 61 (60 mm) Č. 71 (70 mm) Č. 71 (70 mm)
Obj. č. 148-430-JA 129-120-JA 129-121-JA
Príslušenstvo

Lieviky z nerezu s vekom 129-142-JA 137-515-JA 137-515-JA
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Objem [l] 6 12 20

Vonkajšie rozmery D x Š x V [mm] 194 x 164 x 269 232 x 192 x 376 290 x 245 x 399
Povolenie UN 3H1/Y1.4/150/… 3H1/Y1.8/150.. 3H1/Y1.9/150/… a 3H1/Y30/S..
Certifikát Bezpečnosť potravín Bezpečnosť potravín Bezpečnosť potravín
Uzáver DIN 61 DIN 61 DIN 61
Obj. č. 266-999-JA 267-000-JA 267-001-JA

Lieviky z ušľachtilej 
ocele

pre nádoby so závitom DIN 51, 
Obj. č. 187-010-JA

pre nádoby so závitom DIN 61, 
Obj. č. 129-142-JA

pre nádoby so závitom DIN 71, 
Obj. č. 137-515-JA

Univerzálna nádoba na nebezpečné látky, Ex verzia

10-litrový kanister v elektricky 
vodivom prevedení, 
Obj. č. 148-430-JA

Nádoby s UN schválením

 W ideálne riešenie pre dávkované plnenie 
malých objemov kvapaliny

 W nehrdzavejúce a odolné voči 
agresívnym médiám

 W so zabezpečením proti 
preplneniu

 W vrátane veka a ocharny 
prosti prešlahnutiu 
plameňa

 W vhodný pre prepravu a skladovanie horľavých kvapalín
 W použitie v zóne  0, 1, 2, 20, 21 a 22 je prípustné iba v prípade dodržania opatrení, ktoré zabránia 
vzniku iskier v dôsledku elektrostatických výbojov, napr. uzemnenie nádob

 W s rukoväťou, skrutkovým viečkom a tesnením PE
 W priestorovo úsporná konštrukcia pre optimálne využitie priestoru na palete
 W úplné vyprázdnenie v každej nalievacej polohe

60-litrový kanister v elektricky 
vodivom prevedení, 
Obj. č. 129-121-JA

 W pre plastové kanistre s 
prevlečnou maticou

 W medzinárodne schválenie pre aktívne skladovanie a prepravu horľavých látok 
 W vyrobené z elektricky vodivého plastu (PE), odpor povrchu < 10⁸ Ohm

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Vodivé kanistre pre Ex oblasti 
 W s povolením UN
 W použitie v Ex zónach 1 a 2 
 W schválené k použitiu na horľavé kvapaliny a výbušné látky skupiny II A a II B
 W z potravinársky nezávadného  a chemicky odolného polyetylénu (PE)
 W vysoko efektívna EVOH bariéra
 W tvar prispôsobený na uloženie na palety, možnosť stohovania

Kľúč krytu Pozri stranu

277

https://www.denios.sk/products/148430
https://www.denios.sk/products/129120
https://www.denios.sk/products/129121
https://www.denios.sk/products/129142
https://www.denios.sk/products/137515
https://www.denios.sk/products/137515
https://www.denios.sk/products/266999
https://www.denios.sk/products/267000
https://www.denios.sk/products/267001
https://www.denios.sk/products/187010
https://www.denios.sk/products/129142
https://www.denios.sk/products/137515
https://www.denios.sk/products/148430
https://www.denios.sk/products/129121
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Hranaté sudy so širokým hrdlom z plastu (biela / červená)

Objem [l] 40 50 66 80
Vonkajšie rozmery 
Š x H x V [mm] 380 x 380 x 399 380 x 380 x 476 380 x 380 x 594 380 x 380 x 724

Verzia Otvor 282 mm, 2 držiaky
Povolenie UN 1H2W/X44/S/.. 1H2W/X54/S/.. 1H2W/X70/S/.. UN 1H2W/X84/S/..
Obj. č. 265-661-JA 265-662-JA 265-663-JA 265-664-JA

Sudy so superširokým hrdlom z plastu

Objem [l] 26 34 39 55 64 75 110
Rozmery Ø x V (mm) 338 x 358 338 x 449 338 x 505 410 x 495 410 x 573 410 x 680 455 x 787
Verzia Otvor 295 mm, 2 držadlá Otvor 295 mm Otvor 354 mm, 2 držadlá Otvor 392 mm, 2 držadlá
Farba suda biela verzia hnedá verzia biela verzia
Farba veka červená verzia béžová verzia červená verzia
Povolenie UN 1H2/X38/S... 1H2/X48/S... 1H2/X69/S... 1H2/X81/S... 1H2/X95/S... 1H2/X90/S...
Obj. č. 129-129-JA 129-130-JA 179-658-JA 129-131-JA 129-132-JA 179-659-JA 179-660-JA

Sudy so širokým hrdlom z plastu

Objem [l] 3 6 10 15 20 26 42 55 68
Rozmery Ø x V (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
Verzia Otvor 136 mm Otvor 204 mm Otvor 203 mm Otvor 282 mm, 2 držadlá
Povolenie UN 1H2/X12/S... 1H2/X20/S... 1H2/X22/S... 1H2/X27/S... 1H2/X33/S... 1H2/X51/S... 1H2/X66/S... 1H2/X81/S...
Obj. č. 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

Plastové sudy a príslušenstvo

Sudy so širokým hrdlom z plastu

Sudy so širokým hrdlom typ WH k 
bezpečnému skladovaniu práškov a pást.

Sudy so super širokým hrdlom typ 
SWH v rôznych veľkostiach a farbách.

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

 W s povolením UN-X pre pevné látky obalových skupín I, II a III
 W sudy sú vzducho- a vodotesné, stohovateľné a  s možnosťou 
zaplombovania

 W možnosť rýchleho uzatvárania vďaka skrutkovému uzáveru s 
integrovaným tesnením

 W hladká vnútorná stena pre ľahké čistenie
 W rebrovanie chráni pred poškodením
 W z vysokokvalitného polyetylénu (PE)
 W certifikovaný pre potraviny
 W teplotná odolnosť od -25 °C do 70 °C

Kvadratický tvar suda 
pre optimálne využitie 
priestoru

https://www.denios.sk/products/265661
https://www.denios.sk/products/265662
https://www.denios.sk/products/265663
https://www.denios.sk/products/265664
https://www.denios.sk/products/129129
https://www.denios.sk/products/129130
https://www.denios.sk/products/179658
https://www.denios.sk/products/129131
https://www.denios.sk/products/129132
https://www.denios.sk/products/179659
https://www.denios.sk/products/179660
https://www.denios.sk/products/179655
https://www.denios.sk/products/129122
https://www.denios.sk/products/179656
https://www.denios.sk/products/129123
https://www.denios.sk/products/129124
https://www.denios.sk/products/129125
https://www.denios.sk/products/179657
https://www.denios.sk/products/129126
https://www.denios.sk/products/129128


Vodivé sudy so širokým hrdlom a sudy so superširokým hrdlom

Objem [l] 6 26 75
Odpor povrchu ≤ 10⁴ Ω ≤ 10⁶ Ω ≤ 10⁶ Ω
Rozmery Ø x V (mm) 198 x 265 316 x 425 410 x 680
Verzia Otvor 136 mm Otvor 203 mm Otvor 354 mm, 2 držadlá
Povolenie UN 1H2/X20/S/.. 1H2/X33/S... 1H2/X95/S...
Obj. č. 274-303-JA 129-134-JA 129-136-JA

Sudy so širokým a superširokým hrdlom s UV ochranou

Objem [l] 6 15 26 55
Rozmery Ø x V (mm) 198 x 263 274 x 327 316 x 425 410 x 495
Verzia Otvor 136 mm Otvor 204 mm Otvor 203 mm Otvor 354 mm, 2 držadlá
Povolenie UN 1H2/X20/S... 1H2/X22/S... 1H2/X33/S... 1H2/X69/S...
Obj. č. 179-661-JA 179-662-JA 179-663-JA 179-664-JA

Stohovateľné sudy so širokým hrdlom

Objem [l] 30 40 50 60 75 120 150
Rozmery Ø x V (mm) 374 x 408 374 x 570 374 x 660 374 x 770 450 x 701 570 x 732 570 x 870
Verzia Otvor 326 mm, 2 úchytky na nosenie Otvor 390 mm, 2 držiaky Otvor 490 mm, 2 držiaky
Povolenie UN 1H2/X40/S... 1H2/X65/S... UN/1H2/X75/S/.. 1H2/X100/Y150/Z150/S/..
Obj. č. 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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Plastové sudy a príslušenstvo

Stohovateľné sudy so širokým hrdlom

Sudy so širokým a superširokým hrdlom s UV ochranou

Vodivé sudy so širokým hrdlom a sudy so superširokým hrdlom

 W s praktickým vekom so závitom na vodotesné uzavretie
 W hladká vnútorná stena pre jednoduché vyprázdnenie a čistenie

 W UN schválenie pre pevné látky
 W účinná ochrana proti UV žiareniu medzi 290 a 450 nm!

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Všetky varianty veľkostí stohovateľných sudov so 
širokým hrdlom majú rovnaký priemer a môžu sa 
úsporne stohovať nad seba.

 W označenie UN pre pevné látky
 W šetria miesto vo Vašich skladovacích a výrobných priestoroch
 W s praktickým skrutkovým vekom na rýchlu manipuláciu
 W parotesný uzáver na ochranu obsahu
 W vodotesný uzáver na všetkých sudoch s objemom 30 až 75 litrov
 W stabilné s možnosťou bezpečného stohovania
 W nezávadný z hľadiska potravín

Bezpečné riešenie na zabránenie statických nábojov pri manipulácii s pevnými a pastovitými látkami

 W s povolením UN-X pre pevné látky obalových skupín I, II a III
 W bezpečné riešenie na zamedzenie statického náboja pri manipulácii s pevnými a pastovými látkami
 W sudy sú vzducho a vodotesné, stohovateľné a s možnosťou zaplombovania
 W možnosť rýchleho uzatvárania vďaka skrutkovému uzáveru s integrovaným  gumovým tesnením
 W hladká vnútorná stena pre ľahké čistenie
 W rebrovanie chráni sudy pred poškodením
 W z vysokokvalitného polyetylénu (PE)
 W elektricky vodivý, povrchový odpor ≤ 10 000 ohmov
 W odolné voči teplotám v rozpätí od -20  až +70  C

https://www.denios.sk/products/274303
https://www.denios.sk/products/129134
https://www.denios.sk/products/129136
https://www.denios.sk/products/179661
https://www.denios.sk/products/179662
https://www.denios.sk/products/179663
https://www.denios.sk/products/179664
https://www.denios.sk/products/217397
https://www.denios.sk/products/217399
https://www.denios.sk/products/217400
https://www.denios.sk/products/217401
https://www.denios.sk/products/265665
https://www.denios.sk/products/265666
https://www.denios.sk/products/265667


Fľaše so širokým a úzkym hrdlom
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Objem [ml] 250 500 1000 1500 2500 4000

Vonkajšie rozmery  
Š x H x V (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

Schválenie 3H1/X0.8/S 3H1/X1.5/S 3H1/X2.5/S 3H1/X4/S 3H1/X5/S 3H1/X5.5/S
Certifikát Bezpečnosť potravín
baliaca jednotka 
10 ks 30 15 12 6 6 12

Obj. č. 257-561-JA 257-562-JA 257-564-JA 257-565-JA 257-566-JA 257-567-JA

 
Fľaše so širokým hrdlom vyrobené z HDPE, 
so schválením UN

 W z odolného polyethylénu (HDPE)
 W vhodné na balenie, odber vzoriek, 
skladovanie a prepravu pevných látok (napr. 
granulátu)

 W s originálnym uzáverom z polypropylénu (PP)
 W ľahké plnenie vďaka širokému hrdlu
 W priestorovo úsporný, kvadratický tvar

 

 

Objem [ml] 125 250 500 1000

Vonkajšie rozmery  
Š x H x V (mm) 53 x 53 x 105 64 x 64 x 132 76 x 76 x 173 96 x 96 x 212

baliaca jednotka 10 ks 24 24 24 24
Obj. č. 281-747-JA 281-748-JA 281-749-JA 281-750-JA

Sterilné laboratórne fľaše na použitie v laboratóriách a priemysle, vhodné aj pre vysoké 
nároky na čistotu látok. Priehľadnosť - obsah jasne viditeľný vďaka číremu PET.

Laboratórne fľaše  z PET, sterilné, číre, 
s uzáverom na závit a stupnicou

 W vyrobené z PET, číre 
 W sterilné dľa SAL 10-³ (podľa ISO 11137)
 W priestorovo nenáročné a absolútne tesné

 W s bezpečnostným uzáverom (HDPE)
 W zvýraznená stupnica umožňuje rýchle 
odčítanie množstva obsahu 

 W ideálne na skladovanie a balenie tekutín

 

 

Objem [ml] 100 250 500 750 1000 1500 2000

Rozmery Ø x V (mm) 48 x 95 64 x 120 77 x 154 88 x 173 95 x 205 108 x 226 120 x 247
baliaca jednotka 10 ks 30 30 16 12 12 6 12
Obj. č. 281-974-JA 261-405-JA 261-406-JA 261-407-JA 261-408-JA 261-409-JA 261-410-JA

 

Fľaše so širokým hrdlom vyrobené z LDPE
 W z polyetylénu (LDPE)
 W vhodné na odber vzoriek a skladovanie kvapalných, pastových a pevných látok
 W s uzáverom na závit
 W ľahké plnenie vďaka širokému hrdlu

 

 

Objem [ml] 300 600 1200 3000 5600

Rozmery Ø x V (mm) 57 x 160 74 x 192 88 x 248 161 x 215 161 x 340
Schválenie 1B1/X/250/..
Certifikát Bezpečnosť potravín
Baliaca jednotka (ks/BJ) 15 ks 12 ks 12 ks 4 ks 2 ks
Obj. č. 269-225-JA 269-226-JA 269-227-JA 269-228-JA 269-229-JA

hliníkové fľaštičky s UN schválením
 W pre skladovanie, prepravu, a expedíciu látok, ktoré musia byť 
skladované v nezmenenom stave

 W vhodný pre stáčanie pri teplote až 200 °C
 W z čistého hliníka  (Al 99,5)
 W bez zápachu, neprepúšťa svetlo, chráni pred koróziou
 W originálny uzáver z polyprophylénu (PP) a hliníkové vnútorné tesnenie
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https://www.denios.sk/products/257561
https://www.denios.sk/products/257562
https://www.denios.sk/products/257564
https://www.denios.sk/products/257565
https://www.denios.sk/products/257566
https://www.denios.sk/products/257567
https://www.denios.sk/products/281747
https://www.denios.sk/products/281748
https://www.denios.sk/products/281749
https://www.denios.sk/products/281750
https://www.denios.sk/products/281974
https://www.denios.sk/products/261405
https://www.denios.sk/products/261406
https://www.denios.sk/products/261407
https://www.denios.sk/products/261408
https://www.denios.sk/products/261409
https://www.denios.sk/products/261410
https://www.denios.sk/products/269225
https://www.denios.sk/products/269226
https://www.denios.sk/products/269227
https://www.denios.sk/products/269228
https://www.denios.sk/products/269229
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Objem [l] 6 11 20 30

Vonkajšie rozmery D x Š x V [mm] 277 x 132 x 296 277 x 132 x 435 365 x 165 x 485 365 x 240 x 485
Obj. č. bez závitu 250-188-JA 250-190-JA 250-191-JA 250-193-JA
Obj. č. so závitom 250-195-JA 250-196-JA 250-197-JA 250-198-JA
Príslušenstvo

Obj. č. Škála v litroch ako nálepka 250-200-JA 250-201-JA 250-202-JA 250-203-JA

Kanistre so širokým hrdlom, objem 6 až 30 litrov
 W praktický kanister z transparentného plastu (PE)
 W mimoriadne široký (88 mm) otvor pre jednoduché plnenie a čistenie
 W držadlo a skrutkový uzáver pre pohodlnú a bezpečnú prepravu
 W kanistre s objemom 6 a 11 litrov majú navyše prídavný malý výpust (s 
priemerom 18 mm)

 

Objem [ml] 50 100 150 250 500 1000 2000 3000

Rozmery Ø x V (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
baliaca jednotka 10 ks 24 24 24 24 12 12 6 6
Obj. č. 281-789-JA 281-790-JA 281-791-JA 281-792-JA 281-794-JA 281-796-JA 281-797-JA 281-798-JA

Laboratórne kadičky dľa ISO 7056,  DIN EN ISO 3819 (sklo, predtým DIN 12331), 
sú pevné, nerozbitné, univerzálne.

Odmerka z PP, so stupnicou, 50 až 3000 ml

 W vyrobené z polyprophylénu, transparentné
 W veľmi dobrá chemická odolnosť voči mnohým kyselinám, lúhom a iným chemikáliám

Priemer [mm] 60 100 150 300

Ø otvor na výtok vonku [mm] 13 13 19 20
baliaca jednotka 10 ks 3 5 5 5
Obj. č. 281-774-JA 281-775-JA 281-776-JA 281-777-JA

Pomocou lievika z nerezu je možné bez problémov plniť a stáčať tekuté prášky, kvapaliny a 
mierne viskózne médiá. Vzduchový kanál na výpusti zaisťuje bezproblémový prietok.

Lieviky z nerezu 1.4301

 W vyrobené z nerezu V2A (1.4301)
 W autoklávovateľné do 121 °C
 W od priemeru 100 mm držadlo zaisťuje ľahkú manipuláciu

  

Typ Fľaštička s kvapkátkom Strička

Objem [ml] 125 250 500 125 250 500
Rozmery Ø x V (mm) 50 x 160 60 x 205 75 x 230 50 x 200 60 x 210 75 x 240
baliaca jednotka 10 ks 20 15 10 20 15 10
Obj. č. 255-927-JA 255-928-JA 255-929-JA 255-924-JA 255-925-JA 255-926-JA

Tieto osvedčené plastové (polyetylénové) stričky sú ideálne na použitie v laboratóriách, priemysle, školstve a pod.

Stričky a fľaše s kvapátkom vyrobené z LDPE

 W k uskladneniu alebo stáčaniu kvapalín
 W s hadičkou alebo kvapátkom vo veku na závit
 W vyrobené z odolného polyetylénu, prírodného / priesvitného
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Vypúšťací kohút s krátkou výpusťou, 
nevyčnieva cez spodný okraj 
kanistra, vhodný pre všetky nádoby 
so širokým hrdlom a priestorovo 
úsporné nádoby

Výpúšťací kohút s otočnou 
výpusťou vhodný pre všetky 
nádrže so širokým hrdlom a 
priestorovo úsporné nádoby

https://www.denios.sk/products/250188
https://www.denios.sk/products/250190
https://www.denios.sk/products/250191
https://www.denios.sk/products/250193
https://www.denios.sk/products/250195
https://www.denios.sk/products/250196
https://www.denios.sk/products/250197
https://www.denios.sk/products/250198
https://www.denios.sk/products/250200
https://www.denios.sk/products/250201
https://www.denios.sk/products/250202
https://www.denios.sk/products/250203
https://www.denios.sk/products/281789
https://www.denios.sk/products/281790
https://www.denios.sk/products/281791
https://www.denios.sk/products/281792
https://www.denios.sk/products/281794
https://www.denios.sk/products/281796
https://www.denios.sk/products/281797
https://www.denios.sk/products/281798
https://www.denios.sk/products/281774
https://www.denios.sk/products/281775
https://www.denios.sk/products/281776
https://www.denios.sk/products/281777
https://www.denios.sk/products/255927
https://www.denios.sk/products/255928
https://www.denios.sk/products/255929
https://www.denios.sk/products/255924
https://www.denios.sk/products/255925
https://www.denios.sk/products/255926


Nádrže

www.denios.sk/shopAktuálne ceny na www.denios.sk394

3

Objem [l] 3 5 10 15

Vonkajšie rozmery 
Š x H x V [mm] 170 x 300 x 225 170 x 300 x 310 230 x 350 x 350 230 x 350 x 500

Hmotnosť [kg] 0,6 0,8 1,1 1,5
Obj. č. 157-916-JA 157-917-JA 157-940-JA 157-948-JA

Prepravná kanvica 3 l až 15 l
 W bezpečná a pohodlná preprava menšieho množsva oleja
 W stabilné vyhotovenie s dlhou životnosťou
 W vyrobené z bieleho plechu odolného voči korózii
 W praktické držadlo
 W ergonomická kombinácia s výpusťou a dodatočnou úchytkou

Obsah balenia Miska 3-set

Objem [l] 0,5 1,5 3,0 10,0 21,0 39,0 –
Vonkajšie rozmery D x Š x V [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
Obj. č. 158-100-JA 158-104-JA 158-105-JA 158-107-JA 158-110-JA 158-113-JA 158-116-JA

 W ako záchytná vanička pre agresívne  a nebezpečné látky, pokusná 
vanička vhodná ako odkladacia miska na nástroje, medicínska miska, 
fotografická  miska, ako odkladacia miska na tovar alebo potraviny

Laboratórne vaničky z 
polyprophylénu (PP), 0,5 - 39 litrov

 W odolné voči korózii a pôsobeniu kyselín a lúhov
 W mechanicky zaťažiteľné, nerozbitné a trvácne
 W úspora priestoru vďaka možnosti stohovania do seba
 W pevný okrúhly okraj

 

Objem [ml] 300 500 1000 1300 1500 2500

Rozmery Ø x V [mm] 109 x 55 109 x 82 109 x 157 109 x 196 131 x 157 131 x 262
Povolenie UN 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/…
schválenie / certifikát 2 potrvinársky nezávadné
baliaca jednotka 10 ks 10 10 5 5 5 5
Obj. č. 279-043-JA 279-044-JA 279-045-JA 279-046-JA 279-047-JA 279-048-JA

Plastové dózy z HDPE s UN schválením 300 - 2500 ml
 W s vekom na závit
 W pre špeciálne chemikálie a potravinárske prísady
 W ochrana pred navlhnutím a znečistením obsahu
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Laboratórne misky sú v ponuke jednotlivo alebo 
v sade (misky 0,5 litra, 1,5 - 3 a 10 litrov)

Viac produktov z kategórie 
Čerpacie zariadenia a nádrže nájdete tu:

www.denios.sk/kat/12751

https://www.denios.sk/products/157916
https://www.denios.sk/products/157917
https://www.denios.sk/products/157940
https://www.denios.sk/products/157948
https://www.denios.sk/products/158100
https://www.denios.sk/products/158104
https://www.denios.sk/products/158105
https://www.denios.sk/products/158107
https://www.denios.sk/products/158110
https://www.denios.sk/products/158113
https://www.denios.sk/products/158116
https://www.denios.sk/products/279043
https://www.denios.sk/products/279044
https://www.denios.sk/products/279045
https://www.denios.sk/products/279046
https://www.denios.sk/products/279047
https://www.denios.sk/products/279048
www.denios.sk/kat/12751
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Prepravná kanvica 3 l až 15 l

Objem [l] 2 5 10

Vonkajšie rozmery 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-JA 243-461-JA 243-462-JA
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Sériovo s dlhou a krátkou skrutkovacou výpusťou

FALCON stáčacie konvice LubriFlex s veľkým otvorom 
pre pohodlné a bezpečné stáčanie

FALCON stáčacia konvica LubriFlex s dlhou výpusťou - vďaka tomu je 
zaistené bezpečné a čisté stáčanie i na ťažko prístupných miestach

ergonomické madlo s integrovaným odvzdušňovacím ventilom

2 x 9 farebných, popisovateľných štítkov na označenie látky,  
ktorá je v nádobe

So stupnicou pre permanentnú kontrolu stavu naplnenia

Stáčacie kanvice  FALCON Lubriflex z polyethylénu (PE)
 W bezpečné, čisté a komfortné dávkovanie kvapalín v prevádzke
 W chemicky vysoko odolná, UV stabilná nádoba
 W so stabilnou rukoväťou pre manipuláciu
 W vrátane 2 výpustí na závit v rôznych veľkostiach, 18 výstražných samolepiek v 9 signálnych 
farbách a 1 sada viacjazyčných bezpečnostných nálepiek pre označenie obsahu dľa GHS

 W v ponuke s objemom: 2, 5 alebo 10 litrov

1

2

3

4

1

2

3

4

https://www.denios.sk/products/243460
https://www.denios.sk/products/243461
https://www.denios.sk/products/243462
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Materiál Oceľ Ušľachtilá oceľ Polyethylén

Objem 1 l 2 l 5 l 1 l 2 l 5 l 1 l 2 l

Vonkajšie rozmery Š x H x V [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
Obj. č. bez uzemnenia 187-522-JA 187-523-JA 187-524-JA 203-965-JA 203-966-JA 203-967-JA 263-211-JA 263-212-JA
Obj. č. s uzemnením 283-917-JA 283-918-JA 283-919-JA 283-925-JA 283-926-JA 283-927-JA – –

Pri každodennej manipulácii s nebezpečnými látkami musí byť bezpečnost prvoradá. S bezpečnostnými kanvicami a kanistrami značky 
FALCON profitujete z premysleného bezpečnostného konceptu, ktorý bol zohľadnený už pri návrhu. Presvedčia Vás o tom dávkovacie kohúty 
pre jemné dávkovanie, tesenia ako ochrana pred mechanickým požkodením alebo sada GHS bezpečnostných štítkov pre označenie obsahu 
nádoby. Dodatočnú ochranu pred elektrostatickým nábojom (dľa TGRS 727 a IEC 60079-32-1) poskytujú verzie s uzemnením, vhodné aj pre 
uzemňovacie káble Quick-Connect.

FALCON bezpečnostné kanvy - s vekom na závit
 W na bezpečné skladovanie horľavých a agresívnych kvapalín
 W tiež vhodné na vnútropodnikovú prepravu
 W veko na závit (zaistené proti strate) a pretlakový ventil u všetkých nádob 
z ocele a nerezu 

 W optimálna ochrana proti šíreniu plameňa vďaka integrovanej 
protiplamenej zábrane (odnímateľná, napr. pre čistenie) na všetkých 
nádobách (oceľ/nerez) na horľavé kvapaliny 
 

 W chemicky odolné PTFE tesnenie
 W ergonomická úchytka pre bezpečnú manipuláciu
 W plastový ochranný prstenec chráni robustný korpus oceľových a 
nerezových nádob pred poškodením

 W voliteľne s uzemňovacím káblom, vhodné aj pre uzemňovací kábel 
Quick-Connect (obj. č. 283933).

 Obj. č. 283-933-JA

Integrovaná ochrana proti prešľahnutiu plameňa (u 
oceľových a nerezových kanvíc)

chemicky odolné PTFE tesnenie

Skrutkovací uzáver s tlakovým poistným ventilom 
(u oceľových a nerezových kanvíc)

voliteľne s uzemnením, vhodné pre uzemňovací 
kábel Quick-Connect, pre všetky kanvice z ocele 
a nerezu

1
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PRÍSLUŠENSTVO

Uzemňovací kábel 
Quick-Connect
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https://www.denios.sk/products/187522
https://www.denios.sk/products/187523
https://www.denios.sk/products/187524
https://www.denios.sk/products/203965
https://www.denios.sk/products/203966
https://www.denios.sk/products/203967
https://www.denios.sk/products/263211
https://www.denios.sk/products/263212
https://www.denios.sk/products/283917
https://www.denios.sk/products/283918
https://www.denios.sk/products/283919
https://www.denios.sk/products/283925
https://www.denios.sk/products/283926
https://www.denios.sk/products/283927
https://www.denios.sk/products/283933
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FALCON Bezpečnostné kanvice

Materiál Oceľ Ušľachtilá oceľ Polyethylén

Objem 1 l 2 l 5 l 1 l 2 l 5 l 1 l 2 l

Vonkajšie rozmery Š x H x V [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
Obj. č. bez uzemnenia 188-951-JA 188-952-JA 188-953-JA 204-058-JA 204-059-JA 204-060-JA 263-213-JA 263-214-JA
Obj. č. s uzemnením 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.

Všetky nádoby FALCON 
sú dodávané vrátane 
viacjazyčnej bezpečnostnej 
nálepky na označenie 
obsahu s novými symbolmi 
nebezpečenstva podľa GHS.

FALCON bezpečnostné kanvice s kohútikom pre presné dávkovanie
 W na bezpečné rozdelenie a jednoduché dávkovanie horľavých a 
agresívnych kvapalín

 W s odskrutkoteľným jemným dávkovačom z ušľachtilej ocele 1.4301 
vrátane odvzdušnenia a chemicky odolného tesnenia z PTFE

 W optimálna ochrana proti prešľahnutiu plameňa vďaka integrovanému 
protiplamennému uzáveru (odnímateľný, napr. za účelom čistenia) u 

všetkých nádob z ocele a nerezu
 W ergonomická úchytka pre bezpečnú manipuláciu
 W plastový ochranný prstenec chráni robustný korpus kanvy pred 
poškodením (pri všetkých nádobách z ocele a nerezu)

 W voliteľne s uzemňovacím káblom, vhodné aj pre uzemňovací kábel 
Quick-Connect (obj. č. 283933).

 

Ergonomická rukoväť

Vysoko kvalitný korpus z nerezu, zinkovanej 
ocele s práškovým lakovaním vo farbe žltej 
alebo zo stabilného plastu (polyetylénu)

5

Protiplamenná zábrana6

7

1

3
4

5

6

7
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https://www.denios.sk/products/188951
https://www.denios.sk/products/188952
https://www.denios.sk/products/188953
https://www.denios.sk/products/204058
https://www.denios.sk/products/204059
https://www.denios.sk/products/204060
https://www.denios.sk/products/263213
https://www.denios.sk/products/263214
https://www.denios.sk/products/283922
https://www.denios.sk/products/283923
https://www.denios.sk/products/283924
https://www.denios.sk/products/283928
https://www.denios.sk/products/283929
https://www.denios.sk/products/283930
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skladovanie je možné i s pripevneným 
kohútom na jemné dávkovanie k nádobe

Môžete tak bezpečne stáčať 
a prepravovať malé množstvo 
horľavých a agresívnych kvapalín.

Odvzdušňovací ventil pre 
rovnomerné a rýchle vyprázdnenie
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FALCON bezpečnostné kanistre so schválením preprepravu
FALCON bezpečnostné kanistre 

so schválením pre transport
FALCON bezpečnostné kanistre 

so schválením preprepravu

Materiál Oceľ Ušľachtilá oceľ
Objem [l] 10 20 10 20
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 170 x 340 x 280 170 x 340 x 470 170 x 340 x 280 170 x 340 x 470
Obj. č. 235-307-JA 235-308-JA 180-687-JA 180-688-JA

FALCON bezpečnostný kanister so stáčacím kohútom

Materiál Oceľ Ušľachtilá oceľ
Objem [l] 10 20 10 20
Vonkajšie rozmery Š x H x V [mm] 170 x 445 x 280 170 x 445 x 470 170 x 445 x 280 170 x 445 x 470
Obj. č. 242-250-JA 242-251-JA 242-252-JA 242-253-JA

FALCON bezpečnostné nádoby

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

FALCON bezpečnostné kanistre so 
schválením pre prepravu

FALCON bezpečnostný kanister s 
jemným dávkovacím kohútikom

 W pre horľavé a agresívne látky
 W UN schválenie na prepravu kvapalných látok baliacich 
skupín I, II a III

 W vysoko kvalitné nádoby z nerezu (1.4404)  alebo  z 
pozinkovane ocele so žltým lakovaním

 W ku kanistrom je v ponuke špeciálny lievik so skoseným 
trubkovým hrdlom pre bezpečné plnenie

 W vr. vypúštacieho nástavca Ø cca 20 mm
 W tesnenia z NBR
 W obzvlášť stabilné a priestorovo úsporné prevedenie
 W vr. označovacích nálepiek s výstražnými symbolmi a 
pokynmi

 W pre horľavé a agresívne látky
 W jemný dávkovací kohút z nerezu s ergonomickou ovládacou 
pákou - umožňuje plnenie do malých nádob

 W vysoko kvalitné nádoby z nerezu (1.4404)  alebo  z 
pozinkovane ocele so žltým lakovaním

 W vzduchový ventil pre rovnomerné a presné plnenie
 W tesnenia z NBR
 W obzvlášť stabilné a priestorovo úsporné prevedenie
 W vr. označovacích nálepiek s výstražnými symbolmi a 
pokynmi

https://www.denios.sk/products/235307
https://www.denios.sk/products/235308
https://www.denios.sk/products/180687
https://www.denios.sk/products/180688
https://www.denios.sk/products/242250
https://www.denios.sk/products/242251
https://www.denios.sk/products/242252
https://www.denios.sk/products/242253


FALCON bezpečnostné nádoby s ventilom na presné dávkovanie

Materiál Oceľ Ušľachtilá oceľ
Objem [l] 5 10 20 5 10 20
Vonkajšie rozmery Š x H x V [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
Obj. č. 235-301-JA 235-302-JA 235-303-JA 235-304-JA 235-305-JA 235-306-JA
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FALCON bezpečnostné nádoby z nerezu, so schválením pre prepravu

Materiál Oceľ Ušľachtilá oceľ
Objem [l] 5 10 20 5 10 20
Vonkajšie rozmery Š x H x V [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
Obj. č. 235-289-JA 235-290-JA 235-292-JA 235-293-JA 235-296-JA 235-297-JA

FALCON bezpečnostné nádoby

FALCON bezpečnostné nádoby 
s dávkovacím kohútom

 W pre horľavé a agresívne látky
 W UN schválenie na prepravu kvapalných látok baliacich skupín I, II a III

FALCON bezpečnostné nádoby, so schválením pre prepravu

 W vysoko kvalitné nádoby z nerezu (1.301)  alebo  z pozinkovanej ocele 
so žltým lakovaním

 W vzduchový ventil
 W tesnenie z NBR
 W pohodlná úchytka na nosenie
 W priestorovo úsporný tvar 
 W ochrana pred poškodením vďaka ochrannému lemu po obvode
 W vr. nálepky s výstražným symbolom

 W vysoko kvalitné nádoby z nerezu (1.4404)  alebo  z pozinkovane ocele so 
žltým lakovaním

 W štandardná protiplameňová zábrana zabraňuje prešľahnutiu plameňa a 
tým chráni obsah nádoby

 W automatické odvetrávanie je v činnosti pri prevádzke dávkovacieho kohúta
 W priestorovo úsporný tvar s navýšenou bezpečnosťou
 W tesnenia z NBR
 W ochrana pred poškodením vďaka ochrannému prstencu po obvode
 W vr. nálepky s výstražným symbolom 

 W pre horľavé a agresívne kvapaliny
 W jemný dávkovací kohút z nerezu s ergonomickou ovládacou pákou - umožňuje 
plnenie do malých otvorov 
 

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Všetky nádoby FALCON sú 
dodávané vrátane viacjazyčnej 
bezpečnostnej nálepky na 
označenie obsahu s novými 
symbolmi nebezpečenstva 
podľa GHS.

Nádoby s kohútom na presné 
dávkovanie sú sériovo 
vybavené protiplameňovou 
zábranou

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.sk/products/235301
https://www.denios.sk/products/235302
https://www.denios.sk/products/235303
https://www.denios.sk/products/235304
https://www.denios.sk/products/235305
https://www.denios.sk/products/235306
https://www.denios.sk/products/235289
https://www.denios.sk/products/235290
https://www.denios.sk/products/235292
https://www.denios.sk/products/235293
https://www.denios.sk/products/235296
https://www.denios.sk/products/235297


Prevedenie Veko na závit, pretlakový ventil Veko na závit, povolenie pre transport

Objem [l] 5 10 20 5 10 20
Vonkajšie rozmery D x Š x V [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
Povolenie UN – – – 3A1/X1.6/300... 3A1/X1.6/300... 3A1/X2.0/300...
Obj. č. 117-335-JA 117-338-JA 117-340-JA 117-351-JA 117-352-JA 117-353-JA

www.denios.sk/shop

PRÍSLUŠENSTVO

Prevedenie Kohút pre jemné dávkovanie Čapovací kohút, vetranie

Objem [l] 5 10 20 5 10 20
Vonkajšie rozmery D x Š x V [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
Obj. č. 117-341-JA 117-342-JA 117-344-JA 117-327-JA 117-331-JA 117-332-JA

Objem [l] 5 10 20

Vonkajšie rozmery D x Š x V [mm] 329 x 152 x 251 329 x 172 x 341 381 x 201 x 433
Obj. č. 243-134-JA 243-135-JA 243-136-JA

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Ná
dr

že
 a

 o
ba

ly

400

3 Bezpečnostné nádoby

Lievik z ušľachtilej 
ocele so skoseným 
rúrkovým hrdlom
Ku kanistrom z ušľachtilej 
ocele je ako príslušenstvo 
dostupný špeciálny lievik so 
skoseným rúrkovým hrdlom, 
čo umožňuje bezpečné 
napĺňanie kanistrov

Kanister z ušľachtilej ocele,  
10 litrov, s čapovacím kohútom  
a odvzdušnením

Kanister z ušľachtilej ocele, 5 litrov,  
s kohútom pre presné dávkovanie

Kanister z ušľachtilej ocele,  
20 litrov, so skrutkovým viečkom  
a pretlakovým ventilom

Kanister pre roztok močoviny
 W kanister z potravinársky nezávadného plastu,určený pre 
prepravu vodného roztoku močoviny

 W flexibilný vypúšťací nástavec s integrovaným 
odvzdušnením

 W flexibilný vypúšťací nástavec sa uschováva v kanistri a 
tým je chránený proti znečisteniam a strate

 W uzáver je chránený proti strane fixačným pásikom

 W vhodné na stáčanie, vnútropodnikový transport a na triedenie horľavých kvapalín
 W nádoba z ušľachtilej ocele s tesnením z PTFE
 W verzia s UN schválením sú vhodné na prepravu horľavých kvapalín
 W Ex chránené vyhotovenie, s pretlakovým ventilom a zabezpečením proti vyšľahnutiu plameňa
 W ľahká preprava vďaka držadlu
 W voliteľne k dodaniu so skrutkovacím vekom (zaisteným voliteľne v ponuke s vekom na závit 
(zaisteným proti strate) a pretlakovým ventilom (integrovaným vo veku) alebo s jemným 
dávkovacím kohútikom príp. vypúšťacím kohútom

Bezpečnostný kanister z nerezu

Obj. č. 129-113-JA
Obj. č. 117-340-JAObj. č. 117-331-JAObj. č. 117-341-JA

https://www.denios.sk/products/117335
https://www.denios.sk/products/117338
https://www.denios.sk/products/117340
https://www.denios.sk/products/117351
https://www.denios.sk/products/117352
https://www.denios.sk/products/117353
https://www.denios.sk/products/117341
https://www.denios.sk/products/117342
https://www.denios.sk/products/117344
https://www.denios.sk/products/117327
https://www.denios.sk/products/117331
https://www.denios.sk/products/117332
https://www.denios.sk/products/243134
https://www.denios.sk/products/243135
https://www.denios.sk/products/243136
https://www.denios.sk/products/129113
https://www.denios.sk/products/117340
https://www.denios.sk/products/117331
https://www.denios.sk/products/117341


Objem [l] 10 25

Rozmery Ø x V (mm) 260 x 330 315 x 540
Povolenie UN 1A1/X2/400.. 1A1/X1.6/400..
Obj. č. 256-779-JA 117-357-JA

Prevedenie Skrutkový uzáver Dávkovací kohútik Čapovací kohút Čapovací kohúti a stavoznak

Objem [l] 10 25 50 10 10 25 50 10 25 50
Rozmery Ø x V (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
Obj. č. 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

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

PRÍSLUŠENSTVO

Poradenstvo: 032 743 04 67
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3Bezpečnostné nádoby

Bezpečnostné stabilné nádoby z ušľachtilej ocele

Bezpečnostná stabilná nádoba, 25 litrov, 
so samozatváracím čapovacím kohútom 
a stavoznakom

Bezpečnostná stabilná nádoba, 
50 litrov, so samozatváracím 
čapovacím kohútom

Bezpečnostná stabilná nádoba, 
10 litrov, so skrutkovým viečkom

Bezpečnostná nádoba, 10 litrov, so 
samozatváracím kohútikom pre presné 
dávkovanie a odvzdušnením na dávkovanie

Ku všetkým bezpečnostným  nádobám je 
dostupný vhodný lievik. To umožňuje bezpečné 
napĺňanie nádob.

Lievik z ušľachtilej ocele pre 
bezpečnostné stabilné nádoby

Obj. č. 129-117-JA

Bezpečnostná nádoba z nerezu, 
so schválením na prepravu

 W pre bezpečné skladovanie väčšieho množstva horľavých kvapalín
 W Ex chránené vyhotovenie, s pretlakovým ventilom a vynímateľným 
zabezpečením proti vyšľahnutiu plameňa

 W nádoba z nerezu a PTFE tesnenie
 W s tesne priliehajúcim vekom na závit (ochrana proti strate)

 W na rozdelenie a bezpečné a ľahké dávkovanie nebezpečných látok
 W nádoba z nerezu s PTFE tesnením 
 W so skrutkovým uzáverom, zabezpečené proti strate, výpustný ventil 3/4" 
s vyrovnávaním tlaku a ukazovateľom hladiny

 W s rukoväťami na jednoduchú prepravu
 W voliteľne k dispozícii s kohútom alebo ako kombinácia s kohútom a 
indikátorom hladiny

Obj. č. 117-359-JA Obj. č. 117-349-JAObj. č. 119-587-JA Obj. č. 117-219-JA

Skladovací podstavec znerezu 
pre skladovanie naležato.
 Obj. č. 254-834-JA

1 1/2 čapovací kohút z ušľachtilej ocele", 
Obj. č. 117-328-JA

PRÍSLUŠENSTVO

https://www.denios.sk/products/256779
https://www.denios.sk/products/117357
https://www.denios.sk/products/119587
https://www.denios.sk/products/119591
https://www.denios.sk/products/117346
https://www.denios.sk/products/117219
https://www.denios.sk/products/117223
https://www.denios.sk/products/117347
https://www.denios.sk/products/117349
https://www.denios.sk/products/125487
https://www.denios.sk/products/117359
https://www.denios.sk/products/117360
https://www.denios.sk/products/129117
https://www.denios.sk/products/117359
https://www.denios.sk/products/117349
https://www.denios.sk/products/119587
https://www.denios.sk/products/117219
https://www.denios.sk/products/254834
https://www.denios.sk/products/117328


Typ 90 220 280 520

Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 805 x 605 x 800 1216 x 805 x 800 1216 x 1006 x 800 1682 x 1479 x 902
Vnútorné rozmery Š x H x V [mm] 563 x 413 x 395 1013 x 563 x 395 1013 x 743 x 373 1247 x 1047 x 400
maximálne zaťaženie nebezpečného tovaru [kg] 200 400 400 400
maximálna hrubá hmotnosť [kg] 331 617 651 968
Objem [l] 92 226 281 521
Obj. č. 272-946-JA 272-947-JA 272-948-JA 272-949-JA

Boxy pre skladovanie Li-Ion batérií

www.denios.sk/shop Aktuálne ceny na www.denios.sk     402
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Bezpečný skladovací systém a ochranný box na skladovanie lítium-ionových batérií. Vhodný aj pre poškodené batérie.
Dvojplášťové kovové steny sú vyplnené PyroBubbles®.  Batérie alebo žiarivky i v baleniach, je možné rýchlo a ľahko uložiť do boxu

Box na lítium-iónové batérie, pozinkovaná oceľ, výplň PyroBubbles®

 W jednoduché a bezpečné riešenie uskladnenia lítium-iónových batérií. 
Je možné použiť aj ako box k na poškodené a poškodené lítium-iónové 
batérie

 W rychlé a bezpečné uskladnenie batérií alebo článkov v kartónoch alebo 
iných skladovacích jednotkách. Vhodné pre skladovanie intaktzných 
alebo poškodených batérií / akumulátorov.

 W výplň dvojplášťových pozinkovaných kovových stien tvorí PyroBubbles®, 
ktorá ponúka bezpečný priestor na použitie ako karantenná nádoba. 
Požadovaný odstup medzi batériami a vonkajším priestorom je 
tak spoľahlivo dodržaný av prípade tepelného úniku je zabránené 
nadmernému zahrievaniu vonkajších stien. 

 W v prípade úniku tepla zo skladovaných batérií je chránené 
bezprostredné okolie

 W maximálna bezpečnosť, bez námahy a praktická manipulácia
 W veko je tiež chránené výplňou PyroBubbles®

 W ochrana skladovaných batérií pred vonkajšími vplyvmi
 W skladovacie boxy nemusia byť umiestnené v samostatnom požiarnom 
úseku

 W lítiové batérie sú nebezpečný tovar a podliehajú predpisom o 
nebezpečnom tovare

 W zvyšujúce sa množstvo lítium-iónových batérií a nezastaviteľné 
využívanie týchto zdrojov energie vo všetkých oblastiach nevyhnutne 
vedú k väčším potenciálnym rizikám (poškodenie pri doprave, riziko  
samovznietenia, škody vo výrobe atď.)

TOPSELLER

Zvyšujúca sa potreba energie a čoraz väčšie používanie lítium-iónových batérií nevyhnutne vedie k vyššiemu riziku. 
Skladovacie a ochranné boxy sú praktickým riešením pre okamžité použitie. Pre vonkajšie i vnútorné použitie

Dvojplášťové, zinkované kovové 
steny s výplňou PyroBubbles®.

Zinkovanú nádobu je možné 
umiestiť tiež vonku a uzamknúť 
ju pomocou visiaceho zámku

https://www.denios.sk/products/272946
https://www.denios.sk/products/272947
https://www.denios.sk/products/272948
https://www.denios.sk/products/272949


 

Typ XXL-Plus M-Plus

Vybavenie 56 papierových vriec PyroBubbles 15 papierových vriec PyroBubbles
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 2360 x 1410 x 1338 1200 x 880 x 1316
Vnútorné rozmery Š x H x V [mm] 2204 x 1254 x 1051 1045 x 725 x 1050
maximálne zaťaženie nebezpečného tovaru [kg] 755 400
maximálna hrubá hmotnosť [kg] 1860 764
Objem [l] 2900 790
Obj. č. 289-646-JA 289-647-JA

Prepravý box na lítium-iónové batérie

inside!

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     
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Plniaci materiál PyroBubbles® v spojení s UN certifikovanou 
oceľovou nádobou ponúka bezpečnú manipuláciu a prepravu 
lítium-iónových batérií.

UN schválený systém z ocele na prepravu 
poškodených lítium-iónových batérií

Odvetrávacie / ventilačné zásteny a prepínacie západky 
zaisťujú bezpečnosť pri preprave a skladovaní Teplota 
vonkajších stien zostáva ďaleko pod 100 ºC

Obj. č. 289-646-JA

LEN U DENIOS

Zinkované oceľové 
nádoby sú podjazdné a 
stohovateľné do 2 úrovní.

>> <<

DENIOS Online Shop

www.denios.sk/shop

Ešte viac nájdete v našom 
internetovom obchode!

https://www.denios.sk/products/289646
https://www.denios.sk/products/289647
https://www.denios.sk/products/289646
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Typ XS-BOX 1 Basic XS-BOX 2 Basic S-BOX 1 Basic S-BOX 2 Basic

Vybavenie 24 PE plniacich vankúšov PyroBubbles 30 PE plniacich vankúšov PyroBubbles 62 PE plniacich vankúšov PyroBubbles 100 PE plniacich vankúšov PyroBubbles
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 400 x 300 x 235 400 x 300 x 285 600 x 400 x 295 600 x 400 x 441
Vnútorné rozmery Š x H x V [mm] 360 x 260 x 195 360 x 260 x 245 556 x 356 x 276 556 x 356 x 422
maximálne zaťaženie nebezpečného 
tovaru [kg] 9 8 33 28

maximálna hrubá hmotnosť [kg] 13 13 45 45
Objem [l] 18 23 56 84
Obj. č. 261-764-JA 261-766-JA 261-768-JA 261-770-JA
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Typ S-BOX 1 Advanced každý 12,5 kg S-BOX 2 Advanced XS-BOX Advanced XS-BOX 2 Advanced

Vybavenie kovový kôš, 1 papierové vrece 
PyroBubbles

kovový kôš, 2 papierové vrecia 
PyroBubbles

kovový kôš, 1 papierové vrece 
PyroBubbles

kovový kôš, 1 papierové vrece 
PyroBubbles

Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 600 x 400 x 295 600 x 400 x 441 400 x 300 x 235 400 x 300 x 285
Vnútorné rozmery Š x H x V [mm] 492 x 292 x 196 492 x 292 x 341 298 x 198 x 135 297 x 195 x 190
maximálne zaťaženie nebezpečného tovaru [kg] 30 24 7 6
maximálna hrubá hmotnosť [kg] 45 45 13 13
Objem [l] 28 49 8 11
Obj. č. 261-769-JA 261-771-JA 261-765-JA 261-767-JA

Prepravý box na lítium-iónové batérie

www.denios.sk/shop

Plastový systém so schválením UN  na prepravu poškodených Li-iónových batérií

Prepravná nádoba naplnená PyroBubbles® v 700 ml PE vreci

Prepravný box s kovovým košom, PyroBubbles® 
v samostatnom papierovom vrecku

Bezpečnostný systém na skladovanie a prepravu  poškodených líthium-ionových batérií.  
K preprave nepoškodených ítium-iónových batérií za účelom recyklácie. 

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Vyhotovený na mieru práškovo lakovaný, kovový kôš zaisťuje vzdialenosť 3 cm od 
vnútorného okraja prepravného boxu. Batérie sa dajú ľahko vybrať pomocou koša.

Všetky boxy sú dodávané 
s PyroBubbles

https://www.denios.sk/products/261764
https://www.denios.sk/products/261766
https://www.denios.sk/products/261768
https://www.denios.sk/products/261770
https://www.denios.sk/products/261769
https://www.denios.sk/products/261771
https://www.denios.sk/products/261765
https://www.denios.sk/products/261767
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Typ M-BOX Advanced

Vybavenie kovový kôš, 12 papierových vriec PyroBubbles
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 1230 x 1030 x 835
Vnútorné rozmery Š x H x V [mm] 966 x 766 x 404
maximálne zaťaženie nebezpečného tovaru [kg] 292
maximálna hrubá hmotnosť [kg] 456
Objem [l] 299
Obj. č. 261-772-JA

Obsah 12,5 kg vrece PyroBubbles 50 ks plniacich vankúšov a 700 ml PyroBubbles 250 kg Big Bag PyroBubbles

Obj. č. 265-741-JA 265-740-JA 265-742-JA
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INOVÁCIA

Prepravý box na lítium-iónové batérie

Zhášací prostriedok PyroBubbles® pre tuhé a kvapalné horľavé látky
PyroBubbles® sú neutrálne a bezpečné pre potraviny. Obsahujú veľmi málo zložiek rozpustných vo vode. Hodnota ph sa pohybuje 
medzi 7 a 9 (prípustné limitné hodnoty 6,5 - 9,5). Táto hodnota zodpovedá mydlovému roztoku pre bežné umývanie rúk, a preto by sa 
mala označovať ako neutrálna. Rozpustné soli menia vlastnosti vody - hodnota je ale výrazne nižšia ako obsah minerálov v pitnej 
vode.Vodivosť < 150 μS/cm (schválená hodnota u pitnej vody 1500 μS/cm). 

Papierové vrece, 12,5 kg

Veľký prepravný box s kovovým košom, PyroBubbles® 
v samostatných papierových vreciach

Praktické balenie z PE (700 ml)

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Tu nájdete hasiaci prostriedok PyroBubbles® vhodný do prepravných nádob

https://www.denios.sk/products/261772
https://www.denios.sk/products/265741
https://www.denios.sk/products/265740
https://www.denios.sk/products/265742


www.denios.sk/shop

Objem [l] 18 27 38 58 74

Vonkajšie rozmery Š x H x V [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
Vnútorné rozmery Š x H x V [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
Povolenie UN 4H2/Y25/S/15/D/BAM6107
Hmotnosť [kg] 1,7 2,0 3,0 3,7 4,3
Obj. č. 174-006-JA 174-007-JA 174-008-JA 174-009-JA 174-010-JA

Objem [l] 26 47 55 75

Vonkajšie rozmery 
Š x H x V [mm] 400 x 300 x 338 600 x 400 x 293 600 x 400 x 340 600 x 400 x 440

Vnútorné rozmery 
Š x H x V [mm] 358 x 258 x 280 558 x 358 x 235 558 x 258 x 320 558 x 358 x 410

Povolenie UN 4H2 / X.. / S...
BAM8421

4H2 / X.. / S...
BAM8421

4H2 / X.. / S...
BAM8421

4H2 / X.. / S...
BAM8421

Hmotnosť [kg] 3,0 3,8 5,0 5,5
Obj. č. 117-928-JA 117-930-JA 117-931-JA 117-932-JA
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3 Prepravné nádoby na nebezpečné látky

 

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Viacúčelová nádoba na prepravu 
nebezpečných materiálov z 
purpurového polypropylénu v 5 
veľkostiach.

Transportná nádoba pre 
nebezpečné látky s poklopom a 
praktickým clip uzáverom.

Na bezpečnú prepravu nebezpečných látok použite tieto schválené opakovane použiteľné nádoby. Kompaktné rozmery 
a osvedčené vybavenie vr. integrovaných penových vložiek a bočných popruhov na prenášanie prinášajú komfort nielen 
pri preprave, ale aj pri skladovaní a v logistike.

Prepravné nádoby na nebezpečné látky, 26 - 75 litrov

 W typovo odskúšané a schválené prepravné boxy ADR pre „pevné látky“ alebo „obaly“ (kódovanie „S“)
 W s UN schválením (vhodné na prepravu nebezpečného tovaru) pre obalové skupiny I, II a III
 W so stabilným krytom a bezpečnostným upínaním 
 W s dvoma popruhm na nosenie, odolnými proti roztrhnutiu na krátkej strane
 W penová vložka z polypropylénu (PP) vo veku a na dne chráni citlivé látky pred možným poškodením

Sťahovacie popruhy a pásy z textilných 
vlákien odolné voči roztrhnutiu zaisťujú, aby 
boli nádoby riadne uzavreté počas prepravy.

na bezpečný transport nebezpečných látok, ako sú napr. farby, 
spreje a pod.

Nádoba na nebezpečné látky, opakovane použiteľná, 18 l - 74 l

 W povolenie UN pre obalové skupiny II a III
 W s nasadzovacím vekom a pevne namontovanými praktickými kovovým klipovými uzávermi
 W stohovateľné
 W vyrobené z odolného polypropylénu

Penová vložka z polypropylénu (PP) vo veku a na 
dne chráni obsah pred možným poškodením

https://www.denios.sk/products/174006
https://www.denios.sk/products/174007
https://www.denios.sk/products/174008
https://www.denios.sk/products/174009
https://www.denios.sk/products/174010
https://www.denios.sk/products/117928
https://www.denios.sk/products/117930
https://www.denios.sk/products/117931
https://www.denios.sk/products/117932


Verzia schválená i do potravinárstva
elektricky 

vodivý

Objem [l] 5,5 11,0 11,0
Rozmery Ø x V 
(mm) 237 x 208 293 x 245 268 x 268

Povolenie UN 1H2/Y7/S/.. 1H2/Y12/S/ 1H2/Y12/S/..
Balenie (BJ) 10 ks 10 ks 5 ks
Obj. č. 251-246-JA 251-248-JA 251-297-JA

Verzia
schválená i do pot-

ravinárstva
elektricky vodivý

Objem [l] 30 30
Rozmery Ø x V (mm) 379 x 397 379 x 397
Povolenie UN 1H2/Y45/S/.. 1H2/Y37(Z45)/S/..
Obj. č. 251-255-JA 251-298-JA

Objem [l] 170 250

Vonkajšie rozmery D x Š x V [mm] 600 x 400 x 880 600 x 600 x 890
Povolenie UN 1H2W/Y100/S/.. 1H2W/Y120/S/..
Obj. č. 151-338-JA 145-427-JA
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3Prepravné nádoby na nebezpečné látky

Vedro z recyklovaného plastu, 
5,5 a 11 litrov

Zberná a prepravná nádoba na 
nebezpečné látky 170 l a 250 l

 W vhodné napr. pre použité čistiace handry, sorbenty olejov a 
chemikálií, granulát atď.

 W pevná nádrž z polyetylénu s vekom
 W vzduchotesný uzáver vďaka obvodovému tesneniu 
z polyuretánu a pevným strmeňovým uzáverom so 
zaistením

 W jednoduchá preprava vďaka gumeným kolieskam s 
guľovými ložiskami a ergonomickej posuvnej rukoväti

 W stohovateľná v 2 úrovniach

Plastová nádoba, 30 litrov Vodivá plastová nádoba, 30 litrov

Vodivé plastové vedro, 11 litrov

 W z odolného polypropylénu
 W s kovovým držadlom

pre nebezpečné pevné náklady obalových skupín II alebo III

 W s UN schválením
 W povolené i do potravinársva
 W komfortné otváranie s ochranou proti neoprávnenej manipulácii
 W vrátane držadla
 W stohovateľné na seba

 W s UN schválením
 W elektricky vodivý

 W s UN schválením
 W elektricky vodivý
 W s ergonomicky tvarovanou 
rukoväťou

 W z odolného polypropylénu

 W s UN schválením
 W povolené z hľadiska potravinárskej bezpečnosti
 W s ergonomicky tvarovanou 
rukoväťou

 W z odolného 
polypropylénu

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     

https://www.denios.sk/products/251246
https://www.denios.sk/products/251248
https://www.denios.sk/products/251297
https://www.denios.sk/products/251255
https://www.denios.sk/products/251298
https://www.denios.sk/products/151338
https://www.denios.sk/products/145427


Pracovné stoly 
na farby a laky410

VARIO-Flow System411
VARIO-Flow stolové 
digestory 412

Pracovné stoly415
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OCHRANA 
ZDRAVIA

Zdravie a ochrana zamest-
nancov sú pre každú spo-
ločnosť najdôležitejšie. 
Z tohoto dôvodu v našom 
sortimente nechýbajúí ani 
produkty pre každodennú 
bezpečnú prácu, ani celý 
rad produktov pre prvú 
pomoc v prípade úrazu či 
nehody.

BEZPEČNOSŤ PRÁCE

Mobilné odsávanie416

Ochrana zraku420
Ochranné prilby a 
ochranné štítky421

Ochrana dýchania422
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Ochrana sluchu424

Ochrana rúk426
Ochrana hlavy / 
ochranný odev428

Istenia proti pádu430

Vybavenie prvej pomoci434

Hasiaci prístroj450

Bezpečná pracovná plocha, 
protiúnavové rohože452

Telové a očné sprchy, 
vyplachovanie očí438



Pracovné stoly na farby a laky

www.denios.sk/engineering
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Označenie Pracovný stôl AFL 1200 pre farby a laky

Vonkajšie rozmery Š x H x V [mm] 1210 x 700 x 1850
Vnútorné rozmery Š x H x V [mm] 1200 x 650 x 555
Šírka DN 125

 

Typ Painty 1200 Painty 1800

Vonkajšie rozmery Š x H x V [mm] 1180 x 600 x 1510 1800 x 600 x 1510
Šírka DN 125 150

410

 

 W vhodný na miešanie a pri manipulácii s 
farbami a lakmi.  

 W vr. odtokového zariadenia s krytom.
 W potrubie na odvod vzduchu pre pripojenie 
k odsávaciemu systému.

 W súčasť balenia: 
 - 4 x držiak pištole, 
 - 1 x držiak na rolu papiera, 
 - 1 x držiak na vrece na odpadky.

Odsávanie výparov z rozpúšťadiel priamo na mieste ich vzniku chránu používateľa pri manipulácii s farbami a lakmi.

Pracovný stôl Painty

Pracovný stôl AFL 1200 na miešanie a prípravu optimalizuje pracovný 
priestor a zabezpečuje poriadok na pracovisku - chráni zamestnancov 
pri manipulácii s farbami a lakmi.

Pracovný stôl na farby a laky AFL 1200 
 

 W priestor pre lakovacie a striekacie pištole vr. odsávania výparov z rozpúšťadiel.
 W ponúka veľký dimenzovaný pracovný priestor s vysoko výkonným odsávaním.
 W 125 mm hrdlo k pripojeniu k existujúcemu odsávaniu. 
 W k uloženiu množstva pre každodennú spotrebu sú  dispozícii sú dve nerezové 
police. 

Obj. č. 274-985-JA

na vyžiadanie

Obj. č.  

na vyžiadanie

https://www.denios.sk/products/274985
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VARIO-Flow System 4
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www.denios.sk/kat/98324

 411

Ochrana osôb - ochrana priestoru - ochrana produktu: Systémy detekcie znečisťujúcich látok, ako sú pracovné stoly a samostatné pracoviská 
alebo sklady od DENIOS, účinne chránia vašich zamestnancov i celý priestor pred škodlivými emisiami a vaše látky alebo zmesi pred 
kontamináciou.

Bezpečná práca so zdravie ohrozujúcimi látkami

Názov VARIO-Flow označuje variabilitu systémov DENIOS V závislosti od 
použitia sú na výber rôzne technológie odvetrania, veľkosti a vybavenia.

Zásady
 W Bezpečné odsávanie nebezpečných emisií
 W Spoľahlivá ochrana zamestnancov, životného prostredia a produktov
 W Nízky objem odpadového vzduchu v nepretržitej prevádzke
 W Nízka hlučnosť
 W Integrácia do už existujúcich riešení odvetrania miestností
 W Riešenia na mieru
 W Ex verzie na vyžiadanie

Znaky kvality
 W Vlastná výroba, made in Germany
 W Certifikovaný manažment kvality podľa ISO 9001,  
14001 a 50001

 W Vysoko kvalitná nerezová konštrukcia
 W GMP a FDA schválenie.
 W Profesionálne projektovanie
 W Vlastný tím technikov a špecialistov

Zoznam produktov Contaiment System

Dogestory VARIO-Flow FAP pre stáčanie nebezpečných látok Dogestory VARIO-Flow AT Premium z vysoko 
kvalitnej nehrdzavejúcej ocele

https://www.denios.sk/kat/98324
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Stolové digestory GAP VARIO-Flow

Koncept

vhodné pre stáčanie, lepenie, čistenie či inú manipuláciu s nebezpečnými látkami

Bezpečnosť pri zachytení nebezpečných látok

Samostatné pracoviská pre prácu s nebezpečnými látkami chránia Vašich zamestnancov pri manipulácii s chemikáliami, 
zaisťujú dodržanie predpisov a ponúkajú maximálnu bezpečnosť.

Viac informácií a údajov o cenách Vám radi poskytneme po telefóne.

 W preskúšané dľa DIN EN 14175-časť 3 (5.4.4)
 W práca vďaka prívodu čerstvého vzduchu
 W nízke prevádzkové náklady
 W odsávanie nebezpečných látok
 W vysoká nosnosť (300 kg/m²) 

VARIO-Flow GAP s podkladovým 
rámenom pre činnosti v stoji

VARIO-Flow digestor s podstavnými skrinkami. 
Nebezpečné látky je možné skladovať priamo na pracovisku.

VARIO-Flow stolové digestory 
 W dodržanie požadovaných hodnôt pri manipulácii s chemikáliami
 W vhodné pre stáčanie, lepenie, čistenie či inú manipuláciu s nebezpečnými látkami
 W vysoká bezpečnosť vďaka integrovanej technike na prívod čerstvého vzduchu
 W zdravie ohrozujúce výpary budú bezpečne zachytené a odvedené
 W kontrola odsávania a prívodu vzduchu, kontrolka, vnútorné osvetlenie a priehľadné bočné steny
 W vhodné na inštaláciu na dielenských stoloch alebo inú prac. plochu
 W Pevná konštrukcia s bočnými panelmi a zadnou stenou z 5 mm hrubého tvrdeného 
bezpečnostného skla (ESG) alebo náteru z melamínovej živice

 W pripravené k pripojeniu na odvetrávacie zariadenie a elektro prípojku 230 V / 50 Hz
 W Voliteľne je možné zvoliť ďalšie vybavenie, ako sú pracovné dosky, podstavce, spodné skrinky 
alebo prípojky 
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Nástavba a základné vybavenie
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Stolové digestory GAP VARIO-Flow

kontrola odsávania s optickým a akustickým 
alarmom, voliteľne s beznapäťovým 
kontaktom, integrovaný zapínač/vypínač 
svetla

osvetlenie s úspornou žiarovkou, ľahko 
dostupné, jednoduchá výmena vďaka 
snímateľnému krytu

Transparentné bočné tabule z tvrdeného skla 
(ESG) zabezpečia optimálny jas na pracovisku 
pri práci s nebezpečnými látkami

Samostatné pracoviská pre nebezpečné látky 
sú dostupné bez pracovných plôch, ideálne 
na umiestnenie na existujúce pracovné 
stoly alebo s pracovnými plochami z dosky 
zo špeciálnych materiálov s povlakom z 
melamínovej živice, z ušľachtilej ocele 
1.4301 alebo technickej keramiky (vysoká 
odolnosť proti kyselinám a lúhom)

zadná a odrazová stena, preklopiteľná pre 
optimálne čistenie, zadná stena voliteľne 
v transparentnom vyhotovení, ideálne pri 
inštalovaní v strede miestnosti

Poradenstvo 032 743 04 67 Viac informácií a údajov o cenách Vám radi poskytneme po telefóne.

Bezpečná práca s nebezpečnými 
látkami vďaka  DENIOS VARIO-Flow 
digestorom

1 2 3

4

pevná  konštrukcia z hliníka tvarovo  
odolná  s eloxovaným povrchom a vysokou 
odolnosťou proti chemikáliám

5
Plocha z eloxovaného hliníka na uloženie 
rôznych zásob, ako napr. voda, plyn, stlačený 
vzduch a zásuvky, v ponuke ako príslušenstvo

6

7

Základný rám pre prácu v stoji (výška 890 mm) 
alebo výškovo nastaviteľný základný rám 
(výška 800-1100 mm) vyrobený z pevnej 
nehrdzavejúcej ocele, voliteľne s vhodnými  
panelmi alebo podstavnými skrinkami

8

Podstavné skrinky je možné použiť na 
skladovanie horľavých kvapalín, kyselín, 
lúhov a pod.

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Vhodné podstavné 
skrine Pozri stranu

158
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Vonkajšia šírka [mm] 900 1200 1500 1800 900 1200 1500 1800

vonkajšia výška [mm] 1100 1100 1100 1100 1400 1400 1400 1400
Vonkajšia hĺbka [mm] 600 / 750 / 850 600 / 750 / 850 600 / 750 / 850 600 / 750 / 850 600 / 750 / 850 600 / 750 / 850 600 / 750 / 850 600 / 750 / 850
Rozmery pracovnej plochy 
Š x H [mm]* 798 x 498 1098 x 498 1398 x 498 1698 x 498 798 x 498 1098 x 498 1398 x 498 1698 x 498

Kapacita odvetrania [m³/h] 360 510 650 770 495 690 880 1060
Rozdiel tlaku [Pa]** 95 180 295 110 175 330 345 199
Počet odvetrávacích otvo-
rov (ks) [ks]*** 1 1 1 2 1 1 1 2

*Maximálne zaťaženie pracovnej plochy 60 kg/m²
**na každé hrdlo
***Veľké odsávacie hredlo = DN 160
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Stolové digestory GAP VARIO-Flow

Krok 1:
Výber VARIO-Flow GAP

VARIO-Flow GAP je k dispozícii v 24 typoch v 2 výškach, 4 šírkach a 
3 hĺbkach (pozri tabuľku nižšie). Vo verzii Ex sú ďalšie tri typy (pozri 
nasledujúcu stranu).Ak chcete umiestniť samostatné pracovisko 
VARIO-Flow GAP s digestorom na jestvujúcu plochu, je nutné 
postupovať dľa nasledujúcich krokov:

Krok 2:
Výber pracovnej dosky

Pracovná doska je k dispozícii v rôznych verziách: hladká - nerez, nerez 
- záchytná vaňa, trespa a keramika (vysoká odolnosť voči mnohým 
kyselinám a lúhom). Pri výbere pracovnej dosky dávajte pozor na jej 
odolnosť v závislosti od toho, ktoré médiá sa použijú neskôr.

Krok 3:
Výber podstavca

VARIO-Flow GAP môžete bezpečne umiestniť na základňu pre prácu v stoji 
(V = 890 mm) alebo na výškovo nastaviteľnú základňu (V = 800-1100 mm).

Krok 4:
Výber podstvných skríň 

V podstvných skriniach od DENIOSu môžete skladovať potrebné 
nebezpečné látky priamo na pracovisku

Na vyžiadanie:
Výber pripojenia médií

Ponúkajú rôzne možnosti 
pripojenia, napr. voda, plyn, 
stlačený vzduch a zásuvky, 
spolu s panelom na pripojenie 
z eloxovaného hliníka.

Konfigurácia individuálneho pracoviska v 4 krokoch

Vhodné podstavné skrine Pozri stranu

158
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Stolové digestory GAP VARIO-Flow

Pracoviská pre nebezpečné látky DENIOS pre výbušné oblasti zóny 1 ponúkajú užívateľovi maximálnu bezpečnosť. Typový rad DENIOS 
pracovisko s nebezpečnými látkami Comfort Ex spĺňa legislatívne požiadavky pre umiestnenie do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu. 
 
 
 

 W monitorovanie privádzaného a odvádzaného vzduchu, kontrolka, osvetlenie interiéru, priehľadné bočné steny
 W bezpečné dodržiavanie  hodnôt  pri manipulácii s chemikáliami
 W vysoká bezpečnosť sa dosahuje clonou s čerstvým vzduchom, ktorý sa privádza  na prednej hrane pracovnej plochy a na strope
 W pary predstavujúce zdravotné riziká sa zachytia a odsajú
 W zabráni sa vzniku výbušného prostredia
 W monotrový spínač 
 W osvetlenie pracoviska: PTB 97 ATEX 2223, 
zóna 1, kategória zariadenia II 2 G,  
Ex deq IIc T4

 W ventilátor: PTB 03 ATEX 3004 zóna 1 
kategória zariadenia II 2 G, Ex c T4

 W el. rozdelovač: PTB 00 ATEX 2081  
kategória zariadenia II (1) GD EEx ia II c

 W diferenciálny tlakový spínač:  
BVS 06 ATEX E141 x kategória  
zariadenia II 2 G Ex ia II B T4

Sériové vybavenie: 
rozvodná skrinka vrátane kompletného 
elektronického monitorovacieho systému 
(musí byť namontovaný mimo výbušnej zóny) 
bočné zasklenie vyrobené z 5 mm ESG 
sklopiteľná prepážka 
melamínový zadný panel  
pracovná doska z nehrdzavejúcej ocele  
(V2A / 14301) ako nepriepustná vaňa 
podstavec (H 865 mm)

Typ GAP Ex 125.090.075 GAP Ex 125.120.075 GAP Ex 125.180.075

Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)* 900 x 750 x 1400 1200 x 750 x 1400 1800 x 750 x 1400
Rozmery pracovnej plochy Š x H [mm]** 798 x 648 1098 x 648 1698 x 648
Kapacita odvetrania [m³/h] 495 690 1060
Rozdiel tlaku [Pa]*** 175 330 199
Počet odvetrávacích otvorov (ks) [ks]**** 1 1 2

*Pracoviska s nebezpečnými látkami so šírkou 1800 mm sú vybavené 2 vetracími trubicami. Uvedené hodnoty sa vzťahujú na celé pracovisko s nebezpečnými látkami
**Maximálne zaťaženie pracovnej plochy 60 kg/m²
***na každé hrdlo
****Veľké odsávacie hredlo = DN 160

Stolové digestory GAP Ex

Poradenstvo 032 743 04 67

Bezpečná práca s nebezpečnými 
látkami vďaka  DENIOS VARIO-Flow 
digestorom

Obj. č. 274-797-JA

na vyžiadanie

https://www.denios.sk/products/274797
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Typ AV 500 AV 1000 AV 1500 AV 2000 AV 2500 AV 3000

Vybavenie
1 odsávacie rameno s DN 

32, s guľatou hubicou a 
stolovou svorkou, dĺžka 1 m

2 odsávacie ramená s DN 
32, s guľatou hubicou a 

stolovou svorkou, dĺžka 1 m

3 odsávacie ramená s DN 
32, s guľatou hubicou a 

stolovou svorkou, dĺžka 1 m

1 odsávacie ramená s 
DN 32, s kombinovanou 

kapucňou a stolovou 
svorkou, dĺžka 1,1 m

2 odsávacie ramená s 
DN 50, s mini hubicou a 

svorkou na stôl, dĺžka 1,1 m

1 odsávacie rameno s 
DN 75, s mini hubicou a 

svorkou na stôl, dĺžka 1,1 m

Sací výkon [m³/h]* 42 42 38 100 75 150
Obj. č. 241-401-JA 241-402-JA 241-403-JA 173-279-JA 241-404-JA 241-405-JA

*Údaj odsávacieho výkonu na odsávaciu rúru
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Mobilný odsávací ventilátor

Mobilné odsávanie stolov

Mobilné odsávanie

Príklad použitia

 W odsávanie splodín pri zváraní, prachu a pár 
 W filtrovanie pri opravách, servise a iných časovo obmedzených prácach
 W prívod čerstvého vzduchu pri prácach v uzatvorenom priestore
 W kompaktný s vysokou výkonnosťou
 W korpus s oceľového lakovaného plechu, podvozok na kolieskach
 W priemer sania a výtlaku 160 mm
 W prietok vzduchu:  500 - 2000 m³ / h
 W lisovanie: 1500 - 400 Pa
 W 230 V / 5,50 Hz / 750 W / 5,50 A / 2800 ot / min

 W Odsávanie dymu a prachu, napr. pri spájkovaní, brúsení, leštení. Odsávanie je možné použiť v priemysle 
odsávanie kvapalín: lepenie, napr. lakovanie el. komponentov, čistenie, maliarske práce

 W filter pozostávajúci z: časticového filtra, jemného filtra (HEPA) a aktívneho uhlia. Filtračné vložky sú jednorazové a ľahko vymeniteľné
 W stupeň filtrácie: 99,97%

Mobilné odsávacie zariadenia pre stoly sú flexibilne použiteľné 
a rýchlo montovateľné na pracovisku

Laboratórna odsávacia sada obsahujúca odsávacie rameno s hubicou, ventilátor s nastaviteľnou rýchlosťou a kombinovaný  filter pevných  
častíc s podielom aktívneho uhlia, hadicu, spojky a stolový držiak. Odsávacie sady je možné navrhnúť a zostaviť dľa konkrétnej požiadavky, 
použitia a pracoviska, na ktorom budú používané.

 W mobilná odsávacia súprava na detekciu a filtráciu dymu, prachu a plynov

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Typ AV 1000 Typ AV 2500 Typ AV 3000Typ AV 500

Typ AV 1500Typ AV 2000

Obj. č. 173-280-JA

https://www.denios.sk/products/241401
https://www.denios.sk/products/241402
https://www.denios.sk/products/241403
https://www.denios.sk/products/173279
https://www.denios.sk/products/241404
https://www.denios.sk/products/241405
https://www.denios.sk/products/173280
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Dĺžka odsávacej trubice [mm] 1500 2500 3000 4000

Odporúčaný objem prietoku [m³/h] 1200 1200 1200 1200
Strata tlaku [Pa] 550 600 650 700
Obj. č. 170-003-JA 170-019-JA 170-021-JA 170-022-JA

Dĺžka odsávacej trubice [mm] 1500 2500 3000 4000

Odporúčaný objem prietoku [m³/h] 1200 1200 1200 1200
Strata tlaku [Pa] 550 600 650 700
Obj. č. 170-023-JA 170-024-JA 170-025-JA 170-026-JA

Be
zp

eč
no

sť
 p

rá
ce
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DENIOS ONLINE SHOP

www.denios.sk/odvetravacia-
a-odsavacia-technika

Ešte viac nájdete v našom 
internetovom obchode!

Radiálny ventilátor pre nebezpečné oblasti  
Kryt vyrobený z oceľového plechu s vrstvou z polyesterovej živice, 
odolný voči korózii, motor: 750 W, 230/400 V,  
prívod, výfuk: Ø 200 mm, prietok vzduchu: 1 200m³/h. Na priamu 
montáž na odsávacie rameno. vrátane nasávacieho hrdla 160 mm

Motorový spínač s 
ochranou proti výbuchu 
plynu Ex II 2 G/D

ATEX odsávacie rameno s podstavcom z ušľachtilej ocele

Odsávacie ramená

Obj. č. 170-028-JA

EX II 2 G T3

Obj. č. 170-030-JA

Nerezová klapka

Obj. č. 170-027-JA

 W tesniaci
 W nerez 1.4571
 W priemer 160 mm

ATEX odsávacie rameno s 
galvanizovaným stojanom 

Kosoštvorcové rameno z vysokolesklej nehrdzavejúcej ocele 
odolnej voči kyselinám (1.4571) s hydraulickými tlmičmi Povrchy 
s drsnosťou Ra <0,8 µm pre zaručenú sterilitu. Všetky konce rúr 
sú zatvorené za účelom maximálnej hygieny. Vrátane držiaka na 
stenu, Ø 160 mm.

 W vonkajšie paralelogramové rameno s hydraulickými tlmičmi
 W možnosti použitia v Ex zónach 1/21 a 2/22
 W označenie: ATEX: EX II 2D/G
 W držadlo a lievik z ušľachtilej ocele (materiál 1.4571)
 W ľahká manipulácia
 W stabilná pozícia
 W vysoká flexibilita
 W pVC hadica, elektricky vodivá
 W odpor 10⁴ Ohm
 W 2 hydraulické tlmiče
 W vonkajší paralelogramový stĺpik

 W ochrana pred výbušnými plynmi a prachmi, ktoré vznikajú napríklad pri 
vážení, dávkovaní, miešaní a pri odoberaní vzoriek

 W lievik Ø 300 mm, Ø otvor 160 mm
 W ideálne pre vzostupné termály

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Atex odsávaciie 
rameno  V4A 

 W Technické údaje zodpovedajú prevedeniu s 
galvanizovanou konštrukciou

https://www.denios.sk/products/170003
https://www.denios.sk/products/170019
https://www.denios.sk/products/170021
https://www.denios.sk/products/170022
https://www.denios.sk/products/170023
https://www.denios.sk/products/170024
https://www.denios.sk/products/170025
https://www.denios.sk/products/170026
https://www.denios.sk/odvetravacia-a-odsavacia-technika
https://www.denios.sk/products/170028
https://www.denios.sk/products/170030
https://www.denios.sk/products/170027


Pošmyknutie, zakopnutie, pád: nehody, ktoré si dlhodobo držia naj-
vyššu pozíciu v štatistikách nehôd. Máme pre vás 5 tipov, ako odstrániť 
nehody K-U-P z vášho pracoviska! Tak neKUPte zbytočně riziká!

Jarné upratovanie vám prinesie nielen dobrý pocit, ale aj vnesie viac 
bezpečnosti do vašej prevádzky. Na našom e-shope ájdete sortiment 
pre bezpečnú, efektívnu a čistú prácu. 

www.denios.sk/know-how

Jarné upratovanie? Načo čakať až do jari, 
začnite radšej hneď!

Nehody K-U-P: 
NeKUPte zbytočne riziká!

ČLÁNOK

PRODUKTY

ČLÁNOK

DENIOS know-how
všetko, čo potrebujete vedieť o bezpečnej práci.

Metóda 5S pomáhá vytvárať poriadok a čistotu na pracovisku a preto 
tiež zvyšuje bezpečnosť práce. V našom praktickóm sprievodcovi si 
môžete prečítať o tom, ako neporiadok ovplivňuje bezpečnosť práce 
a ako Vám metóda 5S pomôže znížiť riziko nehôd. 

Osobné ochranné prostriedky (OOP) chránia zamestnancov pred každodennými rizikami spojenými s pracovnými procesmi. 
V DENIOS know-how nájdete množstvo zaujímavostí a užitočných praktických rád na tému BOZP.

www.denios.sk/vyhlaste-chaosu-vojnu

www.denios.sk/jarne-upratovanie

www.denios.sk/nekupte-zbytocne-rizika

Praktický sprievodca

Produkty

FAQ

Rozhovory

Skontrolujte si

Video

Whitepaper 

a veľa iného !

Vyhláste chaosu vojnu! 
Alebo Metódou 5S ku zvýšeniu 
bezpečnosti napracovisku.

https://www.denios.sk/vyhlaste-chaosu-vojnu
https://www.denios.sk/jarne-upratovanie
https://www.denios.sk/nekupte-zbytocne-rizika


www.denios.sk/ochranne-odevy

Jednorazový ochranný odev na ochranu 
zamestnancov, napr. pre bezpečnú prácu 
pri manipulácii s chemikáliami.

Ochranné a pracovné odevy

SHOP

www.denios.sk/ochrana-ruk

Ochranné rukavice sa používajú: proti 
mechanickým alebo chemickým rizikám, 
na ochranu pred teplom alebo chladom.

Ochrana rúk

SHOP

Osobné ochranné prostriedky
všetko, čo potrebujete vedieť o bezpečnej práci.

Osobný ochranný prostriedok (OOP) je každý prostriedok, ktorý zamestnanec pri práci nosí, drží alebo inak používa, vrátane jeho doplnkov a 
príslušenstva, ak je určený na ochranu bezpečnosti a zdravia zamestnanca. V sortimente DENIOS Vám ponúkame širokú škálu vysokokvalit-
ných OOP od popredných značkových výrobcov Portfólio produktov zahŕňa nasledujúce oblasti OOP:

http://www.denios.sk/ochranne-odevy
https://www.denios.sk/ochrana-ruk


Ochranné okuliare

www.denios.sk/shopAktuálne ceny na www.denios.sk
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Typ uvex ultrasonic - 9302

Farba rám oranžová / sivá verzia
Farba štítu číre
Materiál štítu Polykarbonát
Vlastnosti štítu Bez povlaku, odolné proti poškrabaniu, odolné proti chemikáliam
Obj. č. 188-854-JA

 

Typ S2001ASP-BLU S2001AF-BLU S2002SGAF-BGR S2005SGAF-BGR

Farba rám modrá/sivá modrá/sivá sivo/tyrkysová sivo/tyrkysová
Farba ochranné sklo číre číre sivá verzia hnedá verzia
Materiál štítu Polykarbonát Polykarbonát Polykarbonát Polykarbonát
Vlastnosti ochranné 
sklo

odolné proti 
poškrabaniu

Bez povlaku, odolné proti 
poškrabaniu

Bez povlaku, odolné 
proti poškrabaniu

Bez povlaku, odolné 
proti poškrabaniu

Obj. č. 271-463-JA 271-462-JA 271-464-JA 271-465-JA

 

Typ SF201AF SF202AF SF203AF

Farba rám číre sivá verzia žltá verzia
Farba štítu číre sivá verzia žltá verzia
Materiál štítu Polykarbonát Polykarbonát Polykarbonát

Vlastnosti štítu Bez povlaku, odolné proti 
poškrabaniu

Bez povlaku, odolné proti 
poškrabaniu

Bez povlaku, odolné proti 
poškrabaniu

Obj. č. 259-072-JA 259-073-JA 259-074-JA

Typ MiniBox Midi box 4 MaxiBox

Miesto použitia Pre ochranu očí Pre ochranu hlavy

Vonkajšie rozmery 
Š x H x V (mm) 236 x 120 x 120 236 x 125 x 225 236 x 205 x 315

Obj. č. modrá verzia 116-475-JA 123-604-JA 119-583-JA
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 W veľmi ľahké okuliare, netlačia ani pri dlhom 
nosení

 W vhodné pre majiteľov dioptrických okuliarov
 W optimálne vetranie

 W panoramatický výhľad
 W polykarbonátový zorník, bezfarebný, s 
ochranou proti UV žiareniu

 W v súlade s normou EN 166

Ochranné okuliare uvex ultrasonic - 9302

Ochranné okuliare 3M™ Solus™ 2000
 W Ochranné okuliare s tenkým polorámom
 W Uhlové postranné nastavenie pre jednoduché 
prispôsobenie okuliarov rôznym tvarom hlavy

 W užívateľsky komfortné

 W Bezpečné a pohodlné sedadlo
 W Polykarbonátový štít, ochrana pred UV 
žiarením

 W dľa EN 166

Ochranné okuliare 3M™ SecureFit™ 200
 W flexibilné ochranné okuliare bez rámov
 W špeciálny konštrukcia okrajov okuliarov pre 
pohodlné nosenie

 W vhodné pre rôzne tvary hlavy
 W okuliare sedia pevne a pohodlne i pri 
intenzívnom pohybe

 W veľmi ľahké (len 18 g)
 W ploché, široké bočné okraje pre väčšiu ochranu 
oční

 W polykarbónové sklá, UV ochrana
 W v súlade s normou EN 166

Ochranný box na osobné ochranné pomôcky
 W ideálny skladovací kontajner na pracovisku - bezpečnostné 
vybavenie je vždy po ruke a je chránené pred znečistením, 
prachom a striekajúcou vodou.

 W čistejšie a bezpečnejšie uschovanie

420

 W možnosť rýchleho upevnenia skrutkovaním (vrátane upevňovacieho 
materiálu)

 W označené medzinárodnými príkazovými značkami podľa EN ISO 7010 a 
ASR A1.3

https://www.denios.sk/products/188854
https://www.denios.sk/products/271463
https://www.denios.sk/products/271462
https://www.denios.sk/products/271464
https://www.denios.sk/products/271465
https://www.denios.sk/products/259072
https://www.denios.sk/products/259073
https://www.denios.sk/products/259074
https://www.denios.sk/products/116475
https://www.denios.sk/products/123604
https://www.denios.sk/products/119583


Poradenstvo: 032 743 04 67              Aktuálne ceny na www.denios.sk

Ochranné prilby
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Typ uvex pheos B-WR - 9772.030 uvex pheos B-WR - 9772.130 uvex pheos B-WR - 9772.530

Farba biela verzia žltá verzia modrá verzia
Obj. č. 210-222-JA 210-223-JA 210-224-JA

Ochranná prilba uvex pheos B-WR - 9772

  

Vybavenie 6-bodový popruh

Obj. č. biela verzia 116-356-JA
Obj. č. žltá verzia 116-357-JA
Obj. č. oranžová verzia 116-358-JA
Obj. č. modrá verzia 116-359-JA

 W priemyselná prilba
 W 6-bodové zavesenie textílie na optimálny tvar 
a pohodlie

 W tri variabilné vetracie otvory
 W s kolieskovým systémom pre plynulé 

nastavenie šírky
 W nastavenia: 52 - 61 cm
 W Možnosť pripevnenia uvex šiltov
 W v súlade s normou EN 397

Viac produktov z kategórie 
Ochranné okuliare nájdete tu:

Viac produktov z kategórie 
Ochrana hlavy nájdete tu:

Konštrukcia ochrannej prilby 80
 W vhodné do veľkosti 64
 W v súlade s normou EN 397
 W teleso prilby z termoplastického špeciálneho 
plastu (PE) s odkvapovým žľabom

 W nastaviteľné vetranie

 W jednoduché, robustné a presné nastavenie 
veľkosti hlavy

 W s 2 bočnými štrbinami na vloženie vybavenia 
na ochranu sluchu a štítu

 W veľká čelná plocha na identifikáciu s logom

Tvárový štít uvex
 W s integrovaným predným krytom a prídavnou ochrannou 
kapucňou z polystyrénu odolného voči nárazu

 W možnosti nastavenia na príslušnú veľkosť hlavy pomocou 
otočného uzáveru

 W skladací mechanizmus plynule nastaviteľný
 W štít vyrobený z acetátu celulózy, bez zarosenia

 

www.denios.sk/kat/12857

www.denios.sk/kat/12855

Viac produktov z kategórie 
Boxy pre ochranné pomôcky nájdete tu:

www.denios.sk/kat/12859

421

Obj. č. 210-205-JA

 
 

https://www.denios.sk/products/210222
https://www.denios.sk/products/210223
https://www.denios.sk/products/210224
https://www.denios.sk/products/116356
https://www.denios.sk/products/116357
https://www.denios.sk/products/116358
https://www.denios.sk/products/116359
https://www.denios.sk/kat/12857
https://www.denios.sk/kat/12855
https://www.denios.sk/kat/12859
https://www.denios.sk/products/210205


Dýchacie masky
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Typ 9312+Gen3 9322+Gen3 9332+Gen3

Trieda filtru FFP1 NR D FFP2 NR D FFP3 NR D
Vybavenie Skladacia maska s ventilom Skladacia maska s ventilom Skladacia maska s ventilom
Balenie (BJ) 10 ks 10 ks 10 ks
Obj. č. 265-981-JA 265-982-JA 265-983-JA

Typ 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

Trieda filtru FFP1 NR D FFP2 NR D FFP2 NR D FFP3 NR D FFP2 NR D FFP3 NR D

Vybavenie Skladacia maska bez 
ventilu

Skladacia maska bez 
ventilu

Ochranné rúško s 
ventilom

Ochranné rúško s 
ventilom

Skladacia maska s 
ventilom

Skladacia maska s 
ventilom

Baliaca jednotka (ks/BJ) 20 ks 20 ks 15 ks 15 ks 15 ks 15 ks
Obj. č. 210-228-JA 210-229-JA 210-230-JA 210-231-JA 210-232-JA 210-233-JA

Typ X-plore 1710 X-plore 1720 X-plore 1720V X-plore 1720V Odour X-plore 1730V

Trieda filtru FFP1 NR D FFP2 NR D FFP2 NR D FFP2 NR D FFP3 NR D
Vybavenie Skladacia maska bez ventilu Skladacia maska bez ventilu Skladacia maska s ventilom Skladacia maska s ventilom Skladacia maska s ventilom
Balenie (BJ) 20 ks 20 ks 10 ks 10 ks 10 ks
Obj. č. 180-078-JA 180-079-JA 180-080-JA 180-081-JA 180-082-JA
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Filtračná polomaska 3M™ Aura™ 9300+Gen3
 W podľa EN 149:2001 + A1:2009
 W vysoký komfort nosenia, bezpečné tesnenie sedadla
 W integrovaný nosný strmeň s vnútorným čalúnením, ľahko nastaviteľný
 W elastický farebný textilný postroj na ľahkú identifikáciu triedy ochrany
 W upevňovacie pomôcky na vrchnej a spodnej časti masky pre ľahšiu aplikáciu masky
 W pohodlný ventil 3M ™ Cool-Flow ™ uľahčuje výdych a znižuje teplo a vlhkosť v maske
 W hygienické individuálne balenie

 W podľa EN 149:2001 + A1:2009
 W tvarovo optimalizovaný dizajn
 W hrany z mäkkého materiálu a kvalitný 
materiál poskytujú väčšie pohodlie

 W čelenka pre pohodlné a bezpečné uchytenie 
masky

 W integrovaný pružne prispôsobiteľný klip na 
nos

 W tesniaci prvok pre vysoký komfort nosenia a 
spoľahlivé tesnenie

 W maska spĺňa požiadavky na vysoké zaťaženie 
prachom (označenie D, test dolomitového 
prachu)

 W kompatibilný s okuliarmi uvex
 W exhalačný ventil na zníženie výdychového 
odporu a zníženie tepla a vlhkosti pod 
maskou

Filtrujúca polomaska uvex silv-Air c

Filtrujúca polmaska X-plore® 1700
 W podľa EN 149:2001 + A1:2009
 W účinná ochrana pred prachom, pevnými a 
tekutými časticami

 W vysoké pohodlie pri nosení
 W vysoko kvalitné filtračné materiály
 W nízky dýchací odpor

 W pružná spona na nos, chránič na nos
 W mäkké vnútorné rúno
 W čelenka VarioFLEX ™
 W hygienické individuálne balenie
 W exhalačný ventil CoolMAX ™ uľahčuje výdych 
a zabraňuje hromadeniu tepla

422

https://www.denios.sk/products/265981
https://www.denios.sk/products/265982
https://www.denios.sk/products/265983
https://www.denios.sk/products/210228
https://www.denios.sk/products/210229
https://www.denios.sk/products/210230
https://www.denios.sk/products/210231
https://www.denios.sk/products/210232
https://www.denios.sk/products/210233
https://www.denios.sk/products/180078
https://www.denios.sk/products/180079
https://www.denios.sk/products/180080
https://www.denios.sk/products/180081
https://www.denios.sk/products/180082


Poradenstvo: 032 743 04 67              Aktuálne ceny na www.denios.sk

Dýchacie masky

Typ 4255+ 4279+

Prevedenie Polomaska - na jedno použitie Polomaska - na jedno použitie
Trieda filtru FFA2P3 D FFABEK1P3 D

Miesto použitia ochrana proti organickým výparom až do 
30-násobku hraničného limitu

ochrana proti organickým výparom, anorganickým a 
kyslým plynom, ako aj proti amoniaku až do 30-násobku 

limitnej hodnoty
Obj. č. 149-217-JA 149-224-JA
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Celotvárová maska   X-plore® 6300
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 W podľa EN 136 - trieda 2
 W perfektné tesné držanie
 W Prípojka s oblým závitom (Rd 40) podľa EN 148-1
 W pohodlné 5-bodové popruhy
 W plastová hlasová membrána
 W veľkoplošný štít

Polmaska Polimask 330
 W v súlade s normou EN 140
 W Prípojka na okrúhly závit Rd40 dľa EN 148-1 

 W Maska vyrobená z odolného EPDM šetrného k pokožke
 W s výdychovým ventilom a oporou brady
 W plynulo nastaviteľné popruhy
 W vhodné pre nosenie okuliarov

Jednorazové polomasky 3M™ 4200 Plus
 W v súlade s normou EN 405
 W bezúdržbová kompletná maska s integrovanými filtračnými prvkami
 W dolomitový prachový test (D) zaručuje dlhú životnosť filtra častíc
 W s výdychovým ventilom, znižuje sa hromadenie tepla
 W bezpečné nosenie pomocou pohodlného postroja s pokrývkami hlavy

www.denios.sk/kat/12854

Filter voliteľný

423

Obj. č. 180-091-JA

Obj. č. 116-612-JA

Viac produktov z kategórie 
Ochrana dýchacích cest nájdete tu:

https://www.denios.sk/products/149217
https://www.denios.sk/products/149224
https://www.denios.sk/kat/12854
https://www.denios.sk/products/180091
https://www.denios.sk/products/116612


Ochrana sluchu
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Typ Zásobník UVEX X-FIT UVEX COM4-FIT

SNR [dB] – 37 33
Farba modrá verzia žltá verzia oranžová verzia

Vybavenie 1 zásobník, na 400 párov štupľov do uší 300 párov, voľne v dávkovači
300 párov, voľne v dávkovači

Obj. č. 210-215-JA 210-216-JA 210-217-JA 

 

Typ Fusion Fusion

SNR [dB] 28 28
Veľkosť S L
Farba zelená verzia modrá verzia
Obj. č. 116-461-JA 116-462-JA

 

 

uvex x-fit - 2112.010

SNR [dB] 37
Veľkosť univerzálny
Farba žltá verzia
Balenie (BJ) 100 pár
Obj. č. 210-208-JA

  

Typ Ultrafit

SNR [dB] 32
Veľkosť univerzálny
Farba 1 žltá verzia
Balenie (BJ) 50 pár
Obj. č. 173-073-JA
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Zásobník Dispenser uvex "one 2 click"
 W ľahko použiteľný a robustný dávkovač, montáž na stenu (dodávané bez obsahu)
 W vhodný pre  uvex x-fit a uvex com4-fit
 W jednoduchá manipulácia vďaka priehľadnému dizajnu

Zátky do uší 3M ™ Ultrafit so šnúrkou
 W veľmi pohodlné
 W vynikajúca izolácia
 W tvarované, opakovane použiteľné ušné zátky

 W obzvlášť šetrné k pokožke vďaka silikónu
 W umývateľné
 W v súlade s normou EN 352

Ochranné zátky do uší Fusion so šnúrkou, v puzdre
 W veľmi pohodlné
 W vynikajúca izolácia
 W ideálne na použitie v priestoroch s vysokým 
zaťažením hlukom

 W dodáva sa v praktickom ochrannom púzdre
 W ľahká manipulácia
 W v súlade s normou EN 352

Zátky do uší uvex x-fit s šnúrkou
 W veľmi vysoké izolačné vlastnosti
 W vynikajúce rozpoznávanie reči
 W veľmi pohodlné
 W preferované použitie vo veľmi hlučných 
podmienkach 

 

 W koženný povrch zátiek  zabraňuje prenikaniu 
cudzích predmetov

 W v súlade s normou EN 352

424

https://www.denios.sk/products/210215
https://www.denios.sk/products/210216
https://www.denios.sk/products/210217
https://www.denios.sk/products/116461
https://www.denios.sk/products/116462
https://www.denios.sk/products/210208
https://www.denios.sk/products/173073


Poradenstvo: 032 743 04 67              Aktuálne ceny na www.denios.sk

Ochrana sluchu

Typ OPTIME I OPTIME II

SNR [dB] 27 31
Obj. č. 173-077-JA 173-078-JA

Typ VS100D VS110M VS130D

SNR [dB] 26 32 36
Obj. č. 281-495-JA 281-496-JA 281-497-JA

Typ MiniBox MidiBox

Miesto použitia Pre ochranu sluchu
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 236 x 120 x 120 236 x 125 x 225
Obj. č. Priehľadná verzia 116-479-JA 116-485-JA

425
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Ochranné slúchadlá VeriShield™

 

Ochranné slúchadlá Optime™
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Ochranný box na osobné ochranné pomôcky
 W ideálny skladovací kontajner na pracovisku 
- bezpečnostné vybavenie je vždy po ruke 
a je chránené pred znečistením, prachom a 
striekajúcou vodou.

 W čistejšie a bezpečnejšie uschovanie

 W možnosť rýchleho upevnenia skrutkovaním 
(vrátane upevňovacieho materiálu)

 W označené medzinárodnými príkazovými 
značkami podľa EN ISO 7010 a ASR A1.3

 W ľahké a polstrované slúchadlá, 
prispôsobiteľné rôznym veľkostiam hlavy

 W komfortné slúchadlá s veľkým otvorom
 W z mäkkej pamäťovej peny

 W pohodlné nasadenie bez tlaku
 W na dlhodobé použitie v hlučných oblastiach
 W v súlade s EN 352

 W univerzálne slúchadlá pre dlhodobé použitie 
v hlučných pracovných priestoroch

 W mäkká vnútorná podšívka s hlavovým 
oblúkom zaisťuje pohodlné nosenie bez tlaku

 W naplnené kombináciou tekutiny a peny
 W plynulé nastavenie výšky
 W v súlade s  EN 352

Viac produktov z kategórie 
Ochrana sluchu nájdete tu:

www.denios.sk/kat/12858

425

Viac produktov z kategórie 
Boxy pre ochranné pomôcky nájdete tu:

www.denios.sk/kat/12859

https://www.denios.sk/products/173077
https://www.denios.sk/products/173078
https://www.denios.sk/products/281495
https://www.denios.sk/products/281496
https://www.denios.sk/products/281497
https://www.denios.sk/products/116479
https://www.denios.sk/products/116485
https://www.denios.sk/kat/12858
https://www.denios.sk/kat/12859


Ochranné rukavice
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Camapur CUT 627

  

  

EN 388

4131A

EN 388

3131X

EN 388

4X42B

EN 388

1542

EN 407

423444

426

 W kategória II, nylonové pletenie s patentovaným povlakom z nitrilovej mikropeny, priedušné
 W bez chrbtu ruky a končekov prstov
 W ergonomický tvar, vysoké pohodlie pri nosení
 W výborné hmatové vlastnosti v mokrých a suchých podmienkach
 W bez silikónu
 W veľkosti 8 - 10

 W kategória II, dobré uchytenie i ľahko mastných predmetov
 W vysoká mechanická zaťažiteľnosť
 W vysoké pohodlie pri nosení vďaka tenkej vrstve z PU
 W odolné voči znečisteniam
 W dĺžka: cca. 25 cm
 W veľkosti 8 - 11

Tepelne odolné rukavice
 W kategória III, EN 388, EN 407
 W pre použitie pri teplote do 1000 ° C
 W chrbát rukavice: aramidová tkanina Preox potiahnutá hliníkom 

 W typ B na vnútornej strane aramidová textília, kontaktné teplo do 500 ° C
 W ochrana pred lietajúcimi iskrami
 W veľkosť č. 10

Maxiflex® Ultimate

uvex phynomic WET
 W kategória II, ochranné rukavice na ochranu 
pred mechanickými rizikami, s pletenou 
podšívkou

 W dlaň a končeky prstov s akva-polymérovou 
vrstvou

 W výborné hmatové vlastnosti

 W dobrá priľnavosť k suchým a mokrým 
povrchom

 W priedušné
 W dĺžka: cca. 25 cm
 W veľkosti 7 - 10

Oblasť použitia:  Automobilový priemysel, jemná mechanika, baliace a zasielateľské práce

BJ = 12 pár
Obj. č. 164-746-JA

Oblasť použitia:  Precízne práce, jemná montáž/montáž, všeobecné údržbové práce

BJ = 10 pár
Obj. č. 210-275-JA

typ B, dĺžka 38 cm
Obj. č. 182-048-JA

typ B, dĺžka 30 cm
Obj. č. 182-047-JA

Oblasť použitia:  Zlievárne, zváracie práce

Oblasť použitia:  Elektrárenský priemysel, ochrana pred porezaním, spracovanie a obrábanie kovov, jemná mecha-
nika, automobilový priemysel a dodávatelia

BJ = 10 pár
Obj. č. 180-482-JA

BJ = 1 pár BJ = 1 pár

https://www.denios.sk/products/164746
https://www.denios.sk/products/210275
https://www.denios.sk/products/182048
https://www.denios.sk/products/182047
https://www.denios.sk/products/180482
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Ochranné rukavice
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Dermatril 743

  

Showa-690
 W kategória III, mäkká bavlna
 W manžeta z PVC 
 W vysoká odolnosť voči oleju a chemikáliám
 W antibakteriálne
 W neobsahujú alergény
 W dĺžka: cca. 60 cm
 W veľkosti 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

Oblasť použitia:  laboratóriá, výskumná činnost, skúšobníctvo, ako chemická ochrana pod štandardné 
rukavice, čistenie budov a priemyselných objektov, manipulácia s potravinami

BJ = 25 pár
Obj. č. 158-074-JA
 

 W kategória III, nitrilové jednorazové rukavice s zdrsnenými končekmi prstov, 
neutrálne voči laku

 W potravinárska kvalita
 W zabalené v praktickej dávkovacej škatuli
 W dĺžka 28 cm: vrstva: 0,2 mm
 W veľkosti 7 - 10

Oblasť použitia:  Potravinársky priemysel a priemysel minerálnych olejov, chémia, strojárstvo

BJ = 1 pár
Obj. č. 164-747-JA

 W kategória III: jednorazové rukavice z nitrilu
 W ochrana pred mnohými priemyselnými chemikáliami, 3x pevnejšie ako jednorazové 
rukavice z latexu alebo PVC

 W mimoriadne pohodlné pri nosení, hladký povrch na končekoch prstov
 W bez púdru, dlhá životnosť, hrúbka 0,12 mm
 W balenie 100 kusov
 W dĺžka: cca. 24 cm
 W veľkosti 8 - 10

BJ = 50 pár
Obj. č. 180-467-JA

Oblasť použitia:  Práca s farmaceutikami a chemikáliami, chemický priemysel, laboratórne práce, 
núdzové služby, montáž automobilov

Viac produktov z kategórie 
Ochranné rukavice nájdete tu:

www.denios.sk/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.sk/products/158074
https://www.denios.sk/products/164747
https://www.denios.sk/products/180467
https://www.denios.sk/kat/12861


Jednorazový ochranný odev
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Veľkosť M L XL XXL

Obj. č. 129-883-JA 129-884-JA 129-885-JA 129-886-JA

Ochranný overal Tyvek® 500 Xpert, CHF5, 
odolný voči chemikáliám

 

 

Veľkosť M L XL XXL

Obj. č. 129-879-JA 129-880-JA 129-881-JA 129-882-JA

  

Veľkosť M L XL XXL XXXL

Obj. č. 210-242-JA 210-243-JA 210-244-JA 210-245-JA 210-246-JA

 

428

 W kategória III, typ 5B, 6B
 W materiál Tyvek®

 W hmotnosť:  41 g/m²
 W nepúšťa vlákna, je odolný proti roztrhnutiu a je priedušný
 W prekrytie zipsu
 W dľa EN ISO 13982-1, EN 13034, EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5
 W oblasti použitia: elektrárne, lakovne, odstraňovanie azbestu, údržba, čistenie a renovácie

Ochranný overal Tychem® 6000F, CHA5, 
odolný voči chemikáliám

 W kategória III, typ 5, 6
 W jednorázové kombinézy bez silikónu, 
obmedzená tesnosť voči sprejom a časticiam, 
vhodné do čistých priestorov

 W lemované švy a gumené pásiky v kontrastnej 

farbe
 W suchý zips
 W dľa EN ISO 13982-1, EN 13034, EN 1149-5
 W oblasť použitia: práca s  chemikáliami, 
maľovanie, všeobecná údržba

Ochranný  overal proti chemikáliám uvex 5/6

 W kategória III, typ 3B, 4B, 5B, 6B
 W polyetylénová textília Tyvek z fúkaných vlákien, laminované  na polymer potiahnutú bariérovú fóliu
 W hmotnosť: 115 g/m²
 W tepelne zvárané spoje, 100% vodotesné
 W antistatický z vnútornej strany
 W vysoká mechanická zaťažiteľnosť
 W odskúšané na 150 chemikáliách 
 W dľa EN 14605, EN ISO 13982-1, EN 13034, EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5
 W Oblasti použitia: o.i. chémia, likvidácia, záchranári, dekontaminácia

https://www.denios.sk/products/129883
https://www.denios.sk/products/129884
https://www.denios.sk/products/129885
https://www.denios.sk/products/129886
https://www.denios.sk/products/129879
https://www.denios.sk/products/129880
https://www.denios.sk/products/129881
https://www.denios.sk/products/129882
https://www.denios.sk/products/210242
https://www.denios.sk/products/210243
https://www.denios.sk/products/210244
https://www.denios.sk/products/210245
https://www.denios.sk/products/210246
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Veľkosť XL XXL

Obj. č. 129-887-JA 129-888-JA

Protichemický overal PolyPlus®

 

Veľkosť L XL XXL

Obj. č. 170-432-JA 170-433-JA 170-434-JA

Ochranný chemicky odolný overal CoverChem®Plus

  

www.denios.sk/kat/12862

429

 W kategória III, typ 4, 5, 6
 W polyetylénom potiahnutý polypropylén
 W hmotnosť: 66 g/m²
 W švy sú prekryté lepiacou páskou odolnou voči tekutinám a časticiam
 W samolepiaci kryt  na zips 
 W dľa EN 14605, EN ISO 13982-1, EN 13034
 W oblasti použitia: ochrana proti chemikáliám,  napr. fosforom, kyselinou 
fosforečnou, kyselinou sírovou alebo hydroxidom sodným

 W kategória III, typ 3B, 4B, 5B, 6B
 W nepriepustné švy
 W zips s lemom
 W ochranný  kryt brady
 W pútko na palec
 W odskúšané na 100 chemikáliách 
 W dľa EN ISO 13982-1, EN 13034, EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5
 W oblasť použitíia: styk s organickými a vysoko koncetrovanými anorganickými 
chemikáliami a biologicky nebezpečnými látkami 
  

Viac produktov z kategórie 
Ochranné a pracovné odevy nájdete tu:

https://www.denios.sk/products/129887
https://www.denios.sk/products/129888
https://www.denios.sk/products/170432
https://www.denios.sk/products/170433
https://www.denios.sk/products/170434
https://www.denios.sk/kat/12862


www.denios.sk/oop

www.denios.sk/know-how

Normy

PRAKTICKÝ SPRIEVODCA

DENIOS know-how
všetko, čo potrebujete vedieť o osobných ochranných 
prostriedkoch proti pádu

V závislosti od oblasti použitia a účelu

EN 358 Osobné ochranné prostriedky na pracovné  
polohovanie a predchádzanie pádom z výšky.  
Pásy a spojovacie prostriedky na pracovné polohovanie a na 
zabránenie pádu. Na držanie pri práci a na pripútanie v oblas-
tiach s nebezpečenstvom pádu (napr. pri práci na strechách). Upínacie 
body sú zvyčajne umiestnené na boku  
v oblasti panvovej kosti.

EN 361 Osobné ochranné prostriedky proti pádu z 
výšky. Nosné popruhy. Na zaistenie v priestoroch s nebez-
pečenstvom pádu, pre zabránenie pádu (napr. pri prácach 
na vežiach, na stožiaroch, previsoch budov). Upínacie body 
sa nachádzajú na chrbte medzi lopatkami (dorzálne) alebo v 
oblasti hrudníka (sternálne).

EN 361 Osobné ochranné prostriedky proti pádu 
z výšky. Nosné popruhy v spojení s EN 353-1. Osobné 
ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Záchytné zariadenia 
vedeného typu na pevnom kotviacom vedení Na zaistenie v 
priestoroch s nebezpečenstvom pádu, na zabránenie pádom - lezecké 
istenie (napr. pri práci na vežiach, stožiaroch). Lezecké bezpečnostné 
oká sú zvyčajne umiestnené na bedrovom páse, v strede pred telom.

Pre zvýšenie bezpečnosti vašich zamestnancov pri výkone ich 
každodenných pracovných činností je vhodné používať vhodné osobné  
ochranné prostriedky. V ponuke DENIOS nájdete rôzne typy  ochranných 
odevov, vhodné napr. na maliarske práce, alebo ochranné kombinézy 
odolné voči chemikáliám, či pracovné postroje, ochranné prilby, 
ochranné rukavice, slúchadlá atď.

Osobné ochranné pomôcky
ONLINE SHOP

Na pracoviskách s nebezpečenstvom pádu z výšky, je nutné používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov proti pádu. Osobné ochranné prostriedky 
proti pádu chránia pri práci - pred pádom. Informácie o výbere a používaní osobných ochranných prostriedkov proti pádom nájdete v STN EN 363 "Osobné 
ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Osobné ochranné systémy proti pádu z výšky“.

EN 813 Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. 
Sedacie postroje
Na zaistenie v sede pri voľnom zavesení. Upínacie body 
bezpečnostných pásov sú umiestnené čo najbližšie k ťažisku tela.

Iné normy
EN 341   Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky.  

Zlaňovacie záchranné zariadenie 
EN 354   Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky.  

Spojovacie prostriedky 
EN 355  Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky.  
 Tlmiče pádu
EN 353-2  Záchytné zariadenia vedeného typu na pružnom  

kotviacom vedení 
EN 360  Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. 

Zaťahovacie zachytávače pádu
EN 795  Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. 

Kotviace zariadenia
EN 1496       Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. 

Záchranné zdvíhacie zariadenia

Praktický sprievodca

Produkty

FAQ

Rozhovory

Skontrolujte si

Video

Whitepaper 

a veľa iného !

https://www.denios.sk/oop
https://www.denios.sk/know-how


Dĺžka lana [m] 2

Obj. č. 145-189-JA
Dĺžka lana [m] 1,5 2,0

Obj. č. 172-850-JA 172-851-JA

431

4

Be
zp

eč
no

sť
 p

rá
ce

Dĺžka lana [m] 1,5 2,0

Obj. č. 172-845-JA 172-846-JA
Dĺžka lana [m] 1,5 2,0

Obj. č. 172-843-JA 172-844-JA

Istenia proti pádu

Sada Komfort 1

Nastaviteľné pridžiavacie lano typ SK 12

Lano s tlmičom pádu

Sada KOMFORT EXTRA

ERGOGRIP pridržiavacie lano
 W nastaviteľné lano s posuvnou prackou a  STAK karabínou 
 W vo výstražnej farbe
 W EN 358
 W max. hmotnosť osoby: 100 kg

 W pre použitie pri rôznych pracovných polohách 
 W karabína FS 51 / typ B
 W EN 354, 358
 W max. hmotnosť osoby: 100 kg

 W v prípade pádu sa lano so slučkou roztrhne,  
čím sa vzniknuté sily rovnomerne rozptýlia

 W EN 354, 355

 W vybavené lanom typu SK 12
 W max. hmotnosť osoby: 100 kg

Verzia A
 W s karabínou FS 51 / FS 51 
(max. otvor 17 mm)

Verzia B
 W s karabínou FS 51 / FS 90 
(max. otvor 60 mm)

 W bezpečnostný postroj podľa EN 361, 358
 W lano so slučkou 2 m
 W mobilný tlmič pádu  15 m, EN 353-2
 W kufrík z oceľového plechu
 W max. hmotnosť osoby: 140 kg
 W na použitie pri opravách a údržbe

 W záchytný postroj EN 361
 W mobilný tlmič pádu vr. flexibilného lana, 10 m, EN 353-2
 W kufrík z oceľového plechu
 W max. hmotnosť osoby: 140 kg
 W na použitie, napr. počas inšpekčných prác na kontajneroch.

Sada Craftsman Safety Kit 5
 W bezpečnostný postroj EN 361
 W spájacie lano s tlmičom pádu, 2 m, EN 354, 355
 W prepravný vak
 W max. hmotnosť osoby: 100 kg
 W použitie v remeselníctve, stavebníctve a priemysle

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Obj. č. 267-180-JA

Obj. č. 172-847-JA

Obj. č. 172-841-JA

https://www.denios.sk/products/145189
https://www.denios.sk/products/172850
https://www.denios.sk/products/172851
https://www.denios.sk/products/172845
https://www.denios.sk/products/172846
https://www.denios.sk/products/172843
https://www.denios.sk/products/172844
https://www.denios.sk/products/267180
https://www.denios.sk/products/172847
https://www.denios.sk/products/172841
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Obj. č. 172-860-JA 172-861-JA 172-862-JA 172-863-JA
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Istenia proti pádu

Pásková slučka s karabínou

Obj. č. 172-868-JA

Obj. č. 191-575-JA

 W pre upevnenie výškových zaisťovacích zariadení na trojnožku
 W max. hmotnosť osoby: 100 kg

 W pre upevnenie výškových zaisťovacích mechanizmov na konštrukciu
 W max. hmotnosť osoby: 100 kg

Mobilný tlmič pádu MAGIC
 W  z hliníka
 W malý, ľahký a plynulo nastaviteľný
 W 2x karabína STAK na Kernmantel lane Ø 12 mm
 W šitý koncový spoj
 W dľa EN 353-2
 W ideálne pre použitie na rebríkoch alebo vysokých regáloch
 W max. hmotnosť osoby: 100 kg

Bezpečnostný postroj CS 4

Karabínový hák HMS Steel Tri

 W bezpečnostný pás s vynikajúcim komfortom pre dlhé nosenie
 W ramenové vypchávky a veľké chrbtové vypchávky
 W EN 358, 361, 813
 W max. hmotnosť osoby: 100 kg

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Záchytný postroj ARG 110 HC

Obj. č. 172-854-JA

 W pohodlný postroj s elastickými ramennými popruhmi
 W bočné pripevňovacia oká
 W EN 358, 361
 W max. hmotnosť osoby: 100 kg

https://www.denios.sk/products/172860
https://www.denios.sk/products/172861
https://www.denios.sk/products/172862
https://www.denios.sk/products/172863
https://www.denios.sk/products/172853
https://www.denios.sk/products/172868
https://www.denios.sk/products/191575
https://www.denios.sk/products/172854
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Dĺžka lana [m] 1,8 2,5

Hmotnosť [kg] 2 2
Obj. č. 257-252-JA 257-253-JA
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Dĺžka lana [m] 15 40 80

Obj. č. 257-258-JA 257-259-JA 257-260-JA

Istenia proti pádu

Bezpečostné zariadenie pre práce vo výškach s funkciou tlmenia pádu, 
s oceľovým lanom dlhým 15 m v hliníkovom púzdre, Obj. č. 145-212-JA

Navíjacie zariadenie pre lano

Bezpečnostné zdvíhacie 
zariadenie s tlmičom pádu

Obj. č. 145-113-JA

Bezpečnostná trojnožka so záchranným zdvihákom pre evakuáciu osôb, 
Obj. č. 172-859-JA

Bezpečnostný stojan - trojnožka, hliník, 
nosnosť 500 kg, s napínacou reťazou,  
Obj. č. 172-864-JA

Bezpečnostná trojnožka z hliníka

 W záchranný zdvihák umožňuje zranenú osobu 
vytiahnuť z ohrozenej oblasti do bezpečia

 W zariadenie pozostáva z hliníkového krytu a 
oceľového lana 15 m

 W EN 360, 1496
 W max. hmotnosť osoby: 100 kg

 W na zaistenie osôb pri výstupe a zostupe 
do šachiet, na núdzovú záchranu 
alebo na odľahčenie osôb pomocou 
záchranného zariadenia

 W montáž sa vykoná rýchlo a ľahko
 W výškovo nastaviteľné nohy s  
8 možnosťami nastavenia

 W 3 zdvíhacie body
 W v súlade s normou EN 795
 W rozmery v  
smontovanom stave:  
1750 x 230 x 230 mm, 
výška (zostava) 1560  
až 2610 mm,  
max. priemer:  
2400 mm

 W naviják je príslušenstvo pre hliníkové trojnožky, 
pre rýchle evakuáciu osôb napr. v šachtách

 W zaťaženie 250 kg
 W s 15 m oceľovým lanom, vr. držiaka 
 

Tlmič pádu Peanut I
 W ultra kompaktný tlmič pádu
 W s plastovým puzdrom a popruhom
 W s karabínou FS 90 ALU na strane zarážky a 
karabínou STAK TRI na strane popruhu

 W v súlade s normou EN 360
 W max. hmotnosť osoby: 135 kg

Obj. č. 257-257-JA

 W Priemer 10,5 m
 W max. hmotnosť osoby: 140 kg

Prepravné vaky

Obj. č. 172-867-JA

 W vodoodolný, s popruhmi na vak

Zariadenie na zlaňovanie 
Gordon Rescue

 W na ochranu osôb vstupujúcich do šácht, kanálov 
alebo síl a rýchlej záchrany v prípade núdze

 W prevod 3:1, na vytiahnutie osoby je potrebná 
sila iba 33% hmotnosti osoby, prácu možno 
vykonávať bezpečne i počas visenia na lane

 W nízka hmotnosť vďaka robustnému frézovanému 
hliníkovému krytu

 W lano vymeniteľné, použiteľné v oboch smeroch
 W v prípade pádu sa zariadenie zablokuje
 W podľa EN 360, EN 1496
 W max. hmotnosť osoby: 140 kg
 W pre použitie zariadenia potrebujete ako 
príslušenstvo lano Kernmantell Gordon Rescue 
(nie je súčasťou balenia)

Kernmantel lano pre Gordon Rescue

Príklad použitia pre vstup do šachty 
so statívom a na zlaňovacom 
prístroji. Pri umiestňovaní 
zariadenia / prácach s lanom 
je predpísané druhé zaistenie 
(redundancia). Na to odporúčame 
sprievodné záchytné zariadenie 
alebo zariadenie na zaistenie vo 
výškach so záchranným zariadením.

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     

https://www.denios.sk/products/257252
https://www.denios.sk/products/257253
https://www.denios.sk/products/257258
https://www.denios.sk/products/257259
https://www.denios.sk/products/257260
https://www.denios.sk/products/145212
https://www.denios.sk/products/145113
https://www.denios.sk/products/172859
https://www.denios.sk/products/172864
https://www.denios.sk/products/257257
https://www.denios.sk/products/172867


Prvá pomoc

www.denios.sk/shopAktuálne ceny na www.denios.sk434
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Zásobník na náplasti QuickFix

Obsah 2 x 45 kusov, vodoodolné 2 x 45 kusov, elastické 2 x 45 náplastí
Obj. č. 179-545-JA 179-546-JA 179-547-JA

Sada náplastí k doplneniu

Obsah 6 x 65 náplastí, vodoodolné 6 x 45 kusov, elastické 6 x 45 kusov
Obj. č. 179-548-JA 179-549-JA 179-550-JA

zásobník na náplasti QuickFix Vám poskytne prvú pomoc

Zásobník na náplasti QuickFix

 W zásobník na náplasti QuickFix vr. náplastí
 W náplasti sa pri vysunutí zo zásobníka samé rozbalia
 W jednoduché použitie
 W náplasti sú hygienicky zabalené každá zvlášť
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https://www.denios.sk/products/179545
https://www.denios.sk/products/179546
https://www.denios.sk/products/179547
https://www.denios.sk/products/179548
https://www.denios.sk/products/179549
https://www.denios.sk/products/179550


Poradenstvo: 032 743 04 67              Aktuálne ceny na www.denios.sk

Prvá pomoc
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435

www.denios.sk/kat/12783

QuickSafe Box Basic
 W prvá pomoc vždy po ruke
 W pre výplach očí a ošetrenie drobných zranení
 W stabilný, prachotesný nástenný box z odolného plastu
 W transparentné výklopné veko pre väčšiu prehľadnosť
 W 2 x 500 ml fľaše na výplach očí (roztok kuchynskej soli), 1 x 200 ml fľaša na výplach očí (pH neutrálne), 5 x 20 ml QuickRinse ampule na výplach očí 
(roztok kuchynskej soli), 1 x QuickFix Elastic 45 ks elastických náplastí

Obj. č. 243-634-JA

Viac produktov z kategórie 
Prvá pomoc nájdete tu:
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www.denios.sk/kat/12783
https://www.denios.sk/products/243634


Ktorý produkt je správny?

Zostavili sme prehľadného sprievodcu, ktorý vám s výberom pomôže.

Nájdite ten správny produkt.

2-násobne zabezpečená núdzovými sprchami!
Telové núdzové sprchy slúžia k dekontaminácii celého tela pri práci 
s nebezpečnými látkami. Mnohé modely sú naviac vybavené i očnou 
sprchou na výplach očí. K dispozícii sú modely k upevneniu k podlahe 
alebo k montáži na stenu. Sortiment zahŕňa tiež mrazuvzdorné a 
vykurované bezpečnostné sprchy.

 W Aké typy fliaš na výplach očí existujú?
 W Na čo sú fľaše na výplach očí vhodné?
 W Aká legislatíva sa vzťahuje pre fľaše na výplach očí?

Zistite viac

www.denios.sk/know-how

Zoznam odolnosti voči médiám

Telové sprchy: 
Bezpečnosť pre prevádzkovateľa, 
prvá pomoc pre používateľa

Fľaše pre výplach očí DENIOS

Pomocník pri výbere núdzovej sprchy

FAQ

SVET PRODUKTOV

POMOCNÍK PRI  VÝBERE

SVET PRODUKTOV

DENIOS know-how
všetko, čo potrebujete vedieť o núdzových sprchách a očných 
vymývačkách

www.denios.sk/faq-sprchy

www.denios.sk/telove-sprchy

www.denios.sk/pomocnik-pri-vybere

www.denios.sk/flase-pre-vyplach-oci

Pri manipulácii s nebezpečnými látkami je kladený veľký dôraz na 
ochranu očí a tela. Preto chráňte svojich zamestnancov aj seba 
osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami a pravidlami bezpeč-
nosti práce. Ak dôjde aj napriek všetkým preventívnym opatreniam k 
nehode, musia byť pre rýchlu prvú pomoc k dispozícii očné a bezpeč-
nostné sprchy . Ďalšiu bezpečnosť ponúkajú stacionárne očné sprchy, 
telové sprchy alebo kombinované systémy.

Či už príde do kontaktu s kyselinami a lúhmi, alebo nečistotami: očné vymývačky a núdzové sprchy poskytujú okamžitú pomoc a úľavu v prípade poleptania 
chemikáliami či poranenia. Vďaka svojmu kompaktnému dizajnu je možné tento sortiment DENIOS umiestniť priamo na pracovisku, a preto je v prípade potreby 
ihneď k dispozícii. Vybavte svoje pracovisko núdzovými sprchami a vymývačkami očí DENIOS.

Praktický sprievodca

Produkty

FAQ

Rozhovory

Skontrolujte si

Video

Whitepaper 

a veľa iného !

https://www.denios.sk/know-how
https://www.denios.sk/faq-sprchy
https://www.denios.sk/telove-sprchy
https://www.denios.sk/pomocnik-pri-vybere
https://www.denios.sk/flase-pre-vyplach-oci


Nájdite ten správny produkt z tejto kategórie!

Fľaše pre 
výplach očí

Očné sprchy s 
prípojkou vody

Telové sprchy s 
prípojkou vody

Kombinované núdzové 
sprchy s prípojkou 

vody

Kombinované núdzové 
sprchy s integrovanou 

nádržou na vodu

Vyhotovenie dľa EN-15154-4 EN-15154-2 EN-15154-1 EN 15154-1, EN 15154-2, 
dľa EN 15154-5 EN-15154-5

Funkčnosť

Spustenie vyplachovania 
stlačením

obvodu fľaše

Spustenie 
prostrednictvom

prítlačnej dosky, páky 
alebo ochranného krytu

Spustenie 
prostredníctvom

tiahla

Spustenie prostredníctvom 
tiahla (telová sprcha) alebo 

prítlačná doska alebo sklopný 
ochranný kryt (očná sprcha)

Spúšťa sa tiahlom alebo 
nášľapnou plochou alebo 

sklopným ochranným krytom 
(očná sprcha)

Vnútorné umiestnenie ü ü ü ü ü

Vonkajšie umiestnenie    ü ü

Varianty montáže Mobilná alebo ako 
nástenná stanica

Nástenné, stolové alebo
na podlahu

na stenu alebo
montáž na strop na podlahu na podlahu

Prípojka vody  ü ü ü 

Prípojka elektriny    ü* ü

Výplach očí ü ü  ü ü

Oplachovanie tela   ü ü ü

Doba oplachovania až do spotrebovania 
obsahu fľaše neobmedzené neobmedzené neobmedzené v závislosti na verzii a 

dľa EN 15154-5

Dodávané množstvo vody 200 - 1 000 ml 
oplachovacej kvapaliny > 6 l/min > 60 l/min Očná sprcha: > 6 l/min

Telová sprcha: > 60 l/min
v závislosti na verzii a 

dľa EN 15154-5

Vyrobené z nehrdzavejúcej 
ocele pre vysoké hygienické 
požiadavky

 ü** ü** ü** ü

Vhodné do Ex oblasti    ü*** ü***

    ü****

Výhody / Špeciálne
varianty produktu

Dá sa použiť flexibilne a 
vhodná pre mobilné pou-
žitie. Dostupné ako jedna 
fľaša, nástenná stanica 
alebo prachotesný ná-
stenný box.

Modely s hadicou môžu 
byť použité buď stacio-
nárne (hands free) alebo 
flexibilné na nasmerova-
nie zdroja vody k zranenej 
osobe.

Obzvlášť priestorovo 
úsporná montáž na 
stenu alebo strop
jednoduchá inštalácia 
v akomkoľvek pracov-
nom prostredí.

Praktická kombinácia umý-
vania očí a tela. V ponuke  v 
mrazuvzdornej,
Ex chánenej verzii.

Možná inštalácia aj bez vo-
dovodnej prípojky. Modely s 
integrovaným alarmom zabez-
pečujú rýchle informovanie 
používateľa.

Dôležité faktory pri výbere produktu:

* Mrazuvzdorné varianty s integrovaným ohrevom
** Dostupné varianty z nerezu
*** Dostupné varianty v Ex verzii
**** K dispozícii sú varianty s integrovanou funkciou alarmu

Sprievodca výberom núdzovej sprchy

 Podmienky v prevádzke (vnútorná alebo vonkajšia inštalácia, dostupnosť 
vodovodných a elektrických prípojok, možnosti montáže)

 Ohrozené oblasti tela
 Požadovaný čas výplachu

 Potrebné množstvo vody
 Špeciálne požiadavky (použitie v Ex priestoroch, vysoký hygienický 

štandard, potrebná integrovaná funkcia alarmu)
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www.denios.sk/shop

PRÍSLUŠENSTVO

Typ Mono Mono Duo Duo Mono Duo

Roztok na výplach očí Samostatná fľaša Samostatná fľaša Samostatná fľaša Samostatná fľaša Samostatná fľaša Samostatná fľaša
Počet očných nástavcov 1 1 2 2 1 2
Obsah [ml] 200 500 500 1000 200 500
Vyplachovací roztok NaCl roztok NaCl roztok NaCl roztok NaCl roztok pH-neutrálny pH-neutrálny
Obj. č. 145-539-JA 123-481-JA 243-632-JA 188-942-JA 145-541-JA 188-943-JA
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Fľaše na vyplachovanie očí

Fľaše na vyplachovanie očí

Taška na opasok, do ktorej sa zmestia 200 ml 
fľašky. Je zabezpečená tak, aby pri nebezpečných 
prácach bola fľaška na vyplachovanie očí okamžite 
„po ruke“.
Obj. č. 145-540-JA

  

Fľaše na vyplachovanie očí disponujú jednou (typ Mono) alebo dvomi (typ Duo) ergonomicky tvarovanými očnými nástavcami, 
ktoré udržujú viečka otvorené počas yplachovania. Sterilná vyplachovacia kvapalina sa tak dostáva priamo do poraneného oka.

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Typ MonoTyp Duo

 W na rýchle preplachovanie pri úrazoch očí, na zamedzenie trvalým 
následkom

 W špeciálny nástavec na oko, ktorý pomáha udržiavať oči otvorené
 W ergonomicky tvarovaná miska na vyplachovanie očí
 W šikovná plastová fľaša, sterilne uzatvorená, nevyžaduje údržbu

 W jednoduché a bezpečné použitie vďaka praktickému návodu a 
piktogramom na fľaši

 W neotvorené môže byť skladované 3 roky
 W fľaše na vyplachovanie očí voliteľne s roztokom kuchynskej soli alebo pH 
neutrálny roztok

 W dľa EN 15154-4

https://www.denios.sk/products/145539
https://www.denios.sk/products/123481
https://www.denios.sk/products/243632
https://www.denios.sk/products/188942
https://www.denios.sk/products/145541
https://www.denios.sk/products/188943
https://www.denios.sk/products/145540
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Typ Mono Mono Duo

Roztok na výplach očí Nástenný box Nástenný box Nástenný box
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 227 x 110 x 265 227 x 110 x 265 227 x 110 x 265
Počet fliaš na výplach očí 2 2 2
Počet očných nástavcov 1 1 2
Vyplachovací roztok NaCl roztok pH-neutrálny + NaCl roztok pH-neutrálny + NaCl roztok
Obsah [ml] 2 x 500 200/500 2 x 500
Obj. č. 123-484-JA 145-542-JA 243-633-JA

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Fľaše na vyplachovanie očí

Očná núdzová stanica v plastovom boxe

Očná núdzová stanica, s vekom,  
Obj. č. 145-542-JA

Očná núdzová stanica, s vekom, 
Obj. č. 123-484-JA

Nástenný box s 2 fľaškami na 
vyplachovanie očí, typ Duo (500 ml, ph 
neutrálny a 500 ml roztok kuchynskej soli),  
Obj. č. 243-633-JA

 W rýchla pomoc pri poranení oka
 W optimálna ochrana proti znečisteniam
 W praktický nástenný box, chrániaci proti prachu
 W núdzová stanica na ošetrenie očí s 2 fľašamii na vyplachovanie očí, 
ktoré sú okamžite k dispozícii

 W súčasťou balenia je tabuľka piktogramov s pokynmi pre použitie, 
zrkadlo a upevňovací materiál

 W špeciálny nástavec na oko, ktorý pomáha udržiavať oči otvorené
 W ergonomicky tvarovaná miska na vyplachovanie očí
 W odporúča sa hlavne pre použitie v priemyselných a dielenských 
priestoroch

 W fľaše na vyplachovanie očí voliteľne s roztokom kuchynskej soli 
alebo pH neutrálny  roztok 

 W fľaše na vyplachovanie očí podľa EN 15154-4

https://www.denios.sk/products/123484
https://www.denios.sk/products/145542
https://www.denios.sk/products/243633
https://www.denios.sk/products/145542
https://www.denios.sk/products/123484
https://www.denios.sk/products/243633


Typ BR 712 025 BR 713 025 BR 714 025

Počet striekacích hlavíc 1 1 2
Prevedenie striekacej hlavice rovná ohnuté ohnuté
Materiál Mosadz Mosadz Mosadz
Prietok vody očná sprcha (>) [l/min] 7 7 14
Vodná prípojka 1/2“ 1/2“ 1/2“
Dĺžka hadice [mm] 1500 1500 1500
Montáž Montáž na stenu/stôl Montáž na stenu/stôl Montáž na stenu/stôl
Obj. č. 201-238-JA 201-239-JA 201-240-JA
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Typ BR 200 085 BR 210 085 BR 250 085 BR 300 085

Počet striekacích hlavíc 2 2 2 2
Materiál Ušľachtilá oceľ Ušľachtilá oceľ Ušľachtilá oceľ Ušľachtilá oceľ
Prietok vody očná sprcha (>) [l/min] 14 14 14 16
Vodná prípojka 1/2“ 1/2“ 3/4“ 3/4“
Vybavenie Bez záchytnej misky Bez záchytnej misky Bez záchytnej misky So záchytnou miskou
Montáž Montáž na stôl Podkladová omietka pod montáž na stenu Montáž na stenu Montáž na stenu
Obj. č. 201-241-JA 201-242-JA 201-243-JA 201-244-JA

www.denios.sk/shop

Očné sprchy

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Ručná očná sprcha s 1 sprchovou hlavicou, ohnutá, 
Obj. č. 201-239-JA

Očné sprchy

Očné sprchy

Očná sprcha s 2 sprchovými hlavicami, 
montáž na stôl, 
Obj. č. 201-241-JA

Ručná očná sprcha s 2 sprchovými hlavicami, 
ohnutá, Obj. č. 201-240-JA

Očná sprcha so záchytnou miskou z ušľachtilej 
ocele, montáž na stenu, 
Obj. č. 201-244-JA

Očná sprcha s 2 sprchovými hlavicami, 
k montáži na stenu, 
Obj. č. 201-243-JA

 W vysoko výkonná sprchová hlavica s ochranným 
krytom proti prachu

 W integrovaná regulácia rovnomerného prietoku 
vody a výplachu nezávislá na tlaku vody

 W integrovaná spätná klapka zabraňuje nasatiu 
nečistôt späť do siete pitnej vody

 W kryt z plastu vystuženého sklenenými vláknami, 
diely z mosadze

 W držadlo s integrovanou rukoväťou
 W kmbinovaný držiak pre montáž na stenu a na stôl
 W certifikované podľa DIN-DVGW
 W dľa EN 15154-2

 W vysoko výkonná sprchová hlavica s ochranným krytom proti prachu
 W integrovaná regulácia rovnomerného prietoku  a prúdu vody, nezávislá na tlaku vody 
 W integrovaná spätná klapka zabraňuje nasatiu nečistôt späť do siete pitnej vody
 W jednoduché ovládanie vďaka veľkoplošnej prítlačnej doske
 W diely z mosadze
 W preskúšané a schválené
 W podľa EN 15154-2

https://www.denios.sk/products/201238
https://www.denios.sk/products/201239
https://www.denios.sk/products/201240
https://www.denios.sk/products/201241
https://www.denios.sk/products/201242
https://www.denios.sk/products/201243
https://www.denios.sk/products/201244
https://www.denios.sk/products/201239
https://www.denios.sk/products/201241
https://www.denios.sk/products/201240
https://www.denios.sk/products/201244
https://www.denios.sk/products/201243


Typ BR 082 085 BR 082 095 BR 084 085 BR 084 095

Materiál Ušľachtilá oceľ Ušľachtilá oceľ Ušľachtilá oceľ Ušľachtilá oceľ
Farba zelená verzia – zelená verzia –
Povrch práškovo lakovaná verzia leštená verzia práškovo lakovaná verzia leštená verzia
Vodná prípojka 3/4“ 3/4“ 3/4“ 3/4“
Montáž Montáž na stenu Montáž na stenu Montáž nad dvere Montáž nad dvere
Prietok vody telová sprcha (>) [l/min]: 75

bez povolenia DVGW

Obj. č. 250-079-JA 250-080-JA 250-081-JA 250-082-JA
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Poradenstvo: 032 743 04 67

Telové sprchy

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Obj. č. 259-442-JA

Telové sprchy

 

So zachytávačom vody pre bezpečnostné sprchy môžete rýchlo a jednoducho vykonať kontrolu funkčnosti 
bezpečnostnej sprchy. Zachytávač je možné rozložiť na 3 diely a ľahko premiestniť na iné miesto. Celková 
výška je 2100 mm a záchytná nádoba zachytí cca 30 litrov. Na dne nádoby je vypúštací kohút, ktorý slúži k 
vyprázdneniu záchytnej nádoby.

 W pojazdný, 4 kolieska, vybavený záchytnou nádobou z plastu s objemom 30 litrov
 W  v nádobe 2 integrované madlá
 W vypúšťací kohút k vypúšťaniu vody z nádoby
 W lievik z plastu, Ø 440 mm, výška 160 mm
 W záchytná a celková výška 2100 mm
 W hliníková trubka, Ø 47 mm, zásuvná
 W rozložitelné na 3 diely pre prostorovo úsporné skladovanie
 W celková hmotnosť 7 kg

Zachytávač vody pre bezpečnostné sprchy

Telová sprcha, montáž nad dverami

 

 W vysokovýkonná sprchová hlavica dľa predpisov
 W integrovaná regulácia rovnomerného prietoku  a prúdu vody, nezávislá na tlaku vody 
 W guľový kohút z  ušľachtilej ocele s ovládacím tiahlom
 W podľa EN 15154-1

https://www.denios.sk/products/250079
https://www.denios.sk/products/250080
https://www.denios.sk/products/250081
https://www.denios.sk/products/250082
https://www.denios.sk/products/259442


442

4
Be

zp
eč

no
sť

 p
rá

ce

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Očná sprcha G 5025Očná sprcha G 5014 Očná sprcha G 5026

Očná sprcha G 1819Očná sprcha MB 50

Očná sprcha MB 50, 
Obj. č. 266-121-JA

Očná sprcha MB 50, s certifikátom DVGW, 
Obj. č. 266-122-JA

 W upevnenie na stenu pomocou montážnej 
konzoly

 W 2 rozprašovacie hlavice (vrátane 
protiprachového krytu) zaisťujú 
dostatočne veľké a zároveň pre oko 
príjemné množstvo vody

 W jednoduché ovládanie vďaka veľkoplošnej 
prítlačnej doske

 W prípojka vody: 3/8"
 W objem dávky vody: > 12 l/min pri 2 bar
 W dĺžka hadice: 3,5 m
 W poistný ventil a závesný hák
 W podľa EN 15154-2

 W upevnenie na stenu pomocou montážnej 
konzoly

 W 1 rozprašovacia hlavica (vrátane 
protiprachového krytu) zaisťuje 
dostatočne veľké a zároveň pre oko 
príjemné množstvo vody

 W jednoduché ovládanie pomocou 
ventilovej páky

 W prípojka vody: 3/8"
 W objem dávky vody: > 6 l/min pri 2 bar
 W dĺžka hadice: 2,5 m
 W poistný ventil a závesný hák
 W podľa EN 15154-2

 W upevnenie na stenu pomocou montážnej 
konzoly

 W 2 rozprašovacie hlavice (vrátane 
protiprachového krytu) zaisťujú 
dostatočne veľké a zároveň pre oko 
príjemné množstvo vody

 W jednoduché ovládanie pomocou 
ventilovej páky

 W prípojka vody: 3/8"
 W objem dávky vody: > 12 l/min pri 2 bar
 W dĺžka hadice: 2,5 m
 W poistný ventil a závesný hák
 W podľa EN 15154-2

 W upevnenie na stenu pomocou 
montážnej konzoly

 W 2 rozprašovacie hlavice s automatickým 
regulátorom prietoku, filtrom proti 
znečisteniam a protiprachovými krytmi

 W jednoduché ovládanie vďaka 
veľkoplošnej prítlačnej doske

 W prípojka vody: 1/2"
 W objem dávky vody: > 12 l/min pri 2 bar
 W podľa EN 15154-2

 W na nástennú montáž
 W teleso, sklopné veko a záchytná nádrž sú vyrobené z bieleho plastu odolného voči nárazu
 W 2 rozprašovacie hlavice zaisťujú dostatočne veľké a zároveň pre oko príjemné množstvo vody
 W s regulátorom prietoku pre rovnomerný rozstrek
 W sklopné ochranné veko ako spúšťacia a ovládacia jednotka vrátane informačného štítku
 W prípojka vody: 1/2"
 W objem dávky vody: > 12 l/min pri 2 bar
 W rozmery Š x H x V (mm): 370 x 300 x 300
 W podľa EN 15154-2

Obj. č. 117-458-JA Obj. č. 117-462-JAObj. č. 117-444-JA

Obj. č. 117-466-JA

www.denios.sk/shop

Očné sprchy

https://www.denios.sk/products/266121
https://www.denios.sk/products/266122
https://www.denios.sk/products/117458
https://www.denios.sk/products/117462
https://www.denios.sk/products/117444
https://www.denios.sk/products/117466
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Obj. č. 117-449-JA Obj. č. 117-439-JA

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Očná sprcha G 5022

Typ G 1760-P s 
plastovou miskou

Typ G 1760 s nádržou 
z ušľachtilej ocele

Typ G 1750-P s plastovou miskou Typ G 1750 s miskou z ušľachtilej ocele

Očná sprcha G 1750

Očná sprcha G 1760

Očná sprcha typ G 5022

 W montáž na stenu
 W 2 rozprašovacie hlavice s automatickým regulátorom prietoku, filtrom 
proti znečisteniam a protiprachovým krytom

 W jednoduché ovládanie vďaka veľkoplošnej prítlačnej doske
 W prípojka vody: 1/2"

 W objem dávky vody: > 12 l/min pri 2 bar
 W voliteľne s miskou z ušľachtilej ocele (typ G 1750) alebo plastu (typ G 
1750-P)

 W podľa EN 15154-2

 W so stojanom a základovou doskou na upevnenie na podlahu
 W 2 rozprašovacie hlavice s automatickým  regulátorom prietoku, filtrom proti znečisteniam a 
protiprachovými krytmi

 W jednoduché ovládanie vďaka veľkoplošnej prítlačnej doske
 W prípojka vody: 1/2"
 W objem dávky vody: > 12 l/min pri 2 bar
 W voliteľne s miskou z ušľachtilej ocele (typ G 1760) alebo plastu (typ G 1760-P)
 W podľa EN 15154-2

 W 2 pochrómované rozprašovacie 
hlavice s automatickým regulátorom 
prietoku, filtrom proti znečisteniam a 
protiprachovými krytmi

 W montáž na stôl
 W jednoduché ovládanie pomocou 
ventilovej páky

 W výsuvná plastová hadica (dĺžka 2400 mm)
 W prípojka vody: 3/8"
 W objem dávky vody: > 12 l/min pri 2 bar
 W dľa EN 15154-2

Obj. č. 117-447-JA Obj. č. 117-448-JA Obj. č. 117-440-JA

Poradenstvo: 032 743 04 67

Očné sprchy

https://www.denios.sk/products/117449
https://www.denios.sk/products/117439
https://www.denios.sk/products/117447
https://www.denios.sk/products/117448
https://www.denios.sk/products/117440
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Telové sprchy typ G 1643 a typ G 1691 Telové sprchy typ G 1635 a typ G 1692

Telová sprcha typ G 1692 z 
ušľachtilej ocele

Telová sprcha typ G 1635 z 
pozinkovanej ocele

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Telová sprcha typ G 1691 z 
ušľachtilej ocele

Telová sprcha typ G 1643 z 
pozinkovanej ocele

 W montáž na strop
 W jednoduché ovládanie ťažnou tyčou s rukoväťou z ušľachtilej ocele
 W prípojka vody: 1" nasávací otvor (NPT vnútorný závit)
 W objem dávky vody: > 60 l/min. pri 2 bar
 W sprchová hlavica z plastu
 W voliteľne v pozinkovanom vyhotovení (typ G 1635) alebo v nerezovej 
verzii  (typ G 1692)

 W podľa EN 15154-1

 W na nástennú montáž
 W jednoduché ovládanie ťažnou tyčou s rukoväťou z ušľachtilej ocele
 W prípojka vody: 1" nasávací otvor (NPT vnútorný závit)
 W objem dávky vody: > 60 l/min. pri 2 bar
 W sprchová hlavica z plastu
 W dodáva sa voliteľne v pozinkovanom vyhotovení (typ G 1643) alebo 
z ušľachtilej ocele (typ G 1691)

 W podľa EN 15154-1

Obj. č. 117-415-JA

Obj. č. 117-454-JA

Obj. č. 117-437-JA

Obj. č. 117-455-JA

https://www.denios.sk/products/117415
https://www.denios.sk/products/117454
https://www.denios.sk/products/117437
https://www.denios.sk/products/117455


Očné a telové sprchy

Typ BR 832 085 BR 832 095 BR 837 085 BR 837 095

Materiál Ušľachtilá oceľ Ušľachtilá oceľ Ušľachtilá oceľ Ušľachtilá oceľ
Farba zelená verzia – zelená verzia –
Povrch práškovo lakovaná verzia leštená verzia práškovo lakovaná verzia leštená verzia
Prietok vody očná sprcha (>) [l/min] 14 14 16 16
Vodná prípojka 1 1/4“ 1 1/4“ 1 1/4“ 1 1/4“
Vybavenie Bez záchytnej misky Bez záchytnej misky So záchytnou miskou So záchytnou miskou
Montáž Montáž na podlahu Montáž na podlahu Montáž na podlahu Montáž na podlahu
Prietok vody telová sprcha (>) [l/min]: 50

s povolením DVGW

Obj. č. 201-247-JA 201-252-JA 201-249-JA 201-254-JA
Prietok vody telová sprcha (>) [l/min]: 75

bez povolenia DVGW

Obj. č. 250-083-JA 250-084-JA 250-085-JA 250-086-JA
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Telová sprcha s očnou sprchou

Bezúdržbový guľový kohút 
z ušľachtilej ocele

Bezúdržbový guľový kohút 
z ušľachtilej ocele

Vysokovýkonná sprchová hlavica z 
plastu pre predpisový rozptyl vody

Očná sprcha so záchytnou 
miskou a ochranným krytom 
proti prachu a nečistotám

Ušľachtilá oceľ, chemicky odolné, 
zelené prášové lakovanie

Telová sprcha s očnou sprchou a 
očná sprcha so záchytnou miskou, 
buď z mosadze alebo ušľachtilej 
ocele.

Vysokovýkonná sprchová hlavica z ušľachtilej 
ocele pre predpisový rozptyl vody

Očná sprcha s ochranným 
krytom proti prachu

Ušľachtilá oceľ, leštená

Telová sprcha s očnou sprchou 
a očná sprcha, z ušľachtilej 
ocele, voliteľne z mosadze alebo 
nerezu

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     

DVGW certifikácia: Nezávislý certifikát DVGW - Nemecká 
asociácia plynu a vody - je spoľahlivým dôkazom pre dodržanie 
uznávaných pravidiel technológie. Okrem iného dosvedčuje, že 
sú dodržané kľúčové požiadavky na pitnú vodu.

PLUS pre bezpečnosť

 W vysokovýkonná sprchová hlavica pre predpisové rozptýlenie vody
 W integrovaná regulácia rovnomerného prietoku  a prúdu vody, 
nezávislá na tlaku vody 

 W bezúdržbový guľový kohút z ušľachtilej ocele 
 W jednoduché ovládanie telovej sprchy 
s tiahlom

 W očná sprcha s ochrannými krytmi 
proti prachu  a nečistotám

 W jednoduché ovládanie očnej sprchy 
vďaka veľkoplošnej prítlačnej doske

 W pre montáž na podlahu, vrátane 
podstavca

 W podľa EN 15154-1+2

https://www.denios.sk/products/201247
https://www.denios.sk/products/201252
https://www.denios.sk/products/201249
https://www.denios.sk/products/201254
https://www.denios.sk/products/250083
https://www.denios.sk/products/250084
https://www.denios.sk/products/250085
https://www.denios.sk/products/250086


www.denios.sk/shop
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Očné a telové sprchy

Telová sprcha s očnou sprchou

Typ G 1931 Typ G 1902-P Typ G 1902
 W pozinkovaná verzia
 W očná sprcha bez  
záchytnej misky

 W pozinkovaná verzia
 W očná sprcha s  
plastovou miskou

 W pozinkovaná  verzia
 W očná sprcha s miskou z 
ušľachtilej ocele

Typ G 1991 z 
ušľachtilej ocele

 W vyhotovenie z ušľachtilej ocele, 
optimálna ochrana proti korózii

 W očná sprcha miskou z 
ušľachtilej ocele

Nožný pedál z ušľachtilej ocele na otvorenie a aktiváciu očnej sprchy, 
pre typy G 1931, G 1902, G 1902-P

Nožný pedál z ušľachtilej ocele na otvorenie a aktiváciu očnej sprchy

Prostredníctvom perlátorov sprchovej 
hlavice sa vytvorí jemná vodná 
turbulencia. Týmto sa zabezpečí dobré 
oplachovanie. Tento náčrt je platný pre núdzové 

sprchy typu G 1931, G 1902-P, G 
1902, G 1991.

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

 W pre rýchle poskytnutie prvej pomoci pri úrazoch, na zabránenie 
možnej ontaminácie tela a očí

 W jednoduché ovládanie telovej sprchy tiahlom s rukoväťou z ušľachtilej 
ocele

 W perlátory sprchovej hlavice z plastu zabezpečujú jemné vírivé 
prúdenie vody

 W prietok vody telovej sprchy: > 60 l/min. pri  tlaku 2 bar, prípojka vody 
1 1/4"

 W očná sprcha s 2  rozstrekovacími hlavicami s automatickým 
regulátorom prietoku, filtrom proti znečisteniam a protiprachovými 
krytmi

 W jednoduché ovládanie očnej sprchy vďaka veľkoplošnej prítlačnej 
doske

 W prietok vody očnej sprchy: > 12 l/min. pri  tlaku 2 bar
 W pre montáž na podlahu, vrátane podložnej dosky
 W podľa EN 15154-1+2

Obj. č. 216-988-JA Obj. č. 216-989-JA

Obj. č. 117-467-JA Obj. č. 117-426-JA Obj. č. 117-412-JA Obj. č. 117-468-JA

https://www.denios.sk/products/216988
https://www.denios.sk/products/216989
https://www.denios.sk/products/117467
https://www.denios.sk/products/117426
https://www.denios.sk/products/117412
https://www.denios.sk/products/117468


Telové sprchy s očnou sprchou MD 
250/50 a MB 250/50
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 W samostatne  stojaca, vyhrievaná, izolovaná telová sprcha s očnou 
sprchou, pre vonkajšie použitie

 W konštrukcia z pozinkovanej ocele, dodatočne izolovaná
 W biele plastové opláštenie s bielo-zelenými bezpečnostnými prúžkami
 W Ex-ochrana Ex II 2G Ex h IIC T6 Gb 
Ex ochrana  Ex Ex II 2D Ex h IIIC T85 C Db

 W prietok vody telovej sprchy: > 60 l/min. pri  tlaku 2 bar, prípojka vody 1 1/4"
 W prietok vody očnej sprchy > 12 l/min. pri  tlaku 2 bar
 W očná sprcha s 2 striekacími hlavicami s automatickym regulátorom 
prietoku a protiprachovými krytmi

 W jednoduché ovládanie telovej sprchy s ťažnou tyčou
 W výklopné a ochranné veko ako spúšťacie zariadenie očnej sprchy
 W ohrievanie pomocou automaticky regulovaného ohrievacieho kábla, 
elektrická prípojka: 230 V, 50 Hz

 W podľa EN 15154-1 + 2

Očné a telové sprchy

Nožný pedál na otvorenie a 
aktiváciu očnej sprchy

Vyhrievaná rozšírená trubka v podklade pre mrazuvzdornú 
cirkuláciu vody k očnej a telovej sprche MD/MB 250/50, vezia Ex 

Ex verzia, s certifikátom DVGW

MRAZUVZDORNÁ VERZIA

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Obj. č. 266-129-JA

Obj. č. 266-130-JA

Obj. č. 266-128-JA

Očná a telová sprcha MB 250/50, 
Obj. č. 266-125-JA

 W mrazuvzdorná do -30 °C

Očná a telová sprcha MD 250/50 s 
certifikátom DVGW, 
Obj. č. 266-124-JA

Očná a telová sprcha MD 250/50, 
Obj. č. 266-123-JA

 W mrazuvzdorná do -15 °C

Očná a telová sprcha MB 250/50 s 
certifikátom DVGW, 
Obj. č. 266-126-JA

https://www.denios.sk/products/266129
https://www.denios.sk/products/266130
https://www.denios.sk/products/266128
https://www.denios.sk/products/266125
https://www.denios.sk/products/266124
https://www.denios.sk/products/266123
https://www.denios.sk/products/266126


Priemyselné bezpečnostné sprchy

www.denios.sk/engineeringAktuálne ceny na www.denios.sk448
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Typ GFTS 350 GFTS 800 GFTS 1200 GFTS 1350

Objem [l] 350 800 1200 1350
Minimálna doba vyplachovania [min] 9 20 30 30
Prietok vody [l/min] 40 40 40 40
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 1140 x 940 x 3190 1430 x 1310 x 3330 1430 x 1310 x 3545 1430 x 1310 x 3545

Okrem značných úspor pri plánovaní, inštalácii a údržbe 
ponúka bezpečnostná sprcha s nádržou množstvo 
ďalších výhod.

Voliteľne dodávaná očná sprcha zodpovedá DIN 
EN 15154-2 a je štandardne namontovaná vpravo. 
Neobmedzuje teda priestor pod telovou sprchou, 
ktorá sa používa ako nášľapná plocha.

Môžete si vybrať z balíka služieb DENIOS.

Bezpečnostné sprchy s nádržou GFTS od DENIOSu poskytujú vďaka svojmu kvalitnému prevedeniu a intuitívnemu ovládaniu vysoký 
užívateľský komfort. Špeciálna konštrukcia umožňuje prevádzkovať bezpečnostnú sprchu s nádržou aj bez pevne inštalovaného prívodu vody. 
Jej možnosti umiestnenia sú tak úplne neobmedzené.

Núdzová sprcha GFTS

 W bezpečnostná telová sprcha z nerezu, s nádržou na vodu
 W k ochrane zamestnancov v prípade zranenia, poleptania, kontaminácie 
atď.

 W na použitie s/bez prípojky vody
 W na umiestnenie a inštaláciu vo vnútri budov aj na voľné priestranstvo, do 
blízkosti oblastí, v ktorých hrozí nebezpečenstvo, napr. v zóne Ex 1 a Ex 2

 W telová sprcha sa spúšťa pomocou tiahla alebo voliteľne pomocou 
pritlačenia pedála

 W rôzne objemy nádrží

 W sprchová hlavica dľa DIN EN 15154-5
 W kompletne vyrobená z nerezu, vysoká odolnosť voči poveternostným 
vplyvom, ľahká údržba a čistenie

 W vybavenie vr. prípojky
 W voda v nádrži je konzervovaná až šesť mesiacov pridaním konzervačnej 
látky 

 W v ponuke je príslušenstvo, napr. stavoznaky, bočný a zadný panel, 
teplomer na vodu, svetlo

 W ventily z nerezu 316 (násadka mosadz)
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Obj. č. 274-937-JA

na vyžiadanie

https://www.denios.sk/products/274937


Poradenstvo 032 743 04 67              Aktuálne ceny na www.denios.sk

Priemyselné bezpečnostné sprchy
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Spoľahlivo a osvedčene

Bezpečnostné sprchy s nádržou sú telové sprchy, ktoré sú vybavené nádržou na zásobu vody. Možno ich použiť prakticky kdekoľvek, sú ihneď pripravené na 
prevádzku. Bezpečnostná sprcha s nádržou GFTS od DENIOSu je navrhnutá pre maximálny užívateľský komfort.

Núdzová sprcha GFTS s nádržou je spoľahlivý pomocník

1. Bezpečnostná sprcha GFTS s nádržou na vodu je vhodná 
na umiestnenie na voľnom priestranstve, nezávisle na pevnej 
prípojke vody.
Všade tam, kde je potrebná bezpečnostná sprcha s nádržou, nie je nutná 
prípojka vody. Môže byť stále prevádzkovaná, aj keď je prerušený prívod 
prúdu. Jej totálny výpadok je takmer vylúčený. Bezpečnostná sprcha s 
nádržou tak zaisťuje maximálnu prevádzkovú pripravenosť.

Dodáva temperovanú vodu aj pri nízkych okolitých teplotách.

Odporúčaná teplota vody pre bezpečnostné sprchy je 15 až 37 °C. 
Termostatom riadený ponorný ohrievač zaisťuje vhodnú teplotu vody v 
bezpečnostnej sprche GFTS s nádržou, čím zvyšuje komfort pre koncového 
užívateľa. Vyhrievaná verzia zabraňuje podchladeniu užívateľa a zamrznutiu 
vody v nádrži.

3. Bezpečnostná sprcha s nádržou GFTS je vyrobená z nerezu.

Vďaka tomu sa ľahko udržuje v čistote, má vysoko atraktívny vzhľad a je tou 
najlepšou voľbou z hľadiska hygieny. Robustná konštrukcia je nielen odolná 
voči nárazom, ale navyše prispieva k zvýšeniu vnímania bezpečnostnej 
sprchy - a to aj v neprehľadnom priemyselnom prostredí alebo v núdzovej 
situácii. Rám bezpečnostnej sprchy GFTS predstavuje vyhradený priestor, 
takže sprchovací kút je obvykle dobre uržiavateľný.

Bezpečnostná sprcha s nádržou GFTS, ktorú je možné doplniť 
širokou škálou vybavenia a doplnkových služieb, spĺňa všetky 
zákonné a zákazníkom špecifikované požiadavky.

Vďaka vysokej akceptácii použitia sa bezpečnostná sprcha GFTS s nádržou už osvedčila v celom chemickom priemysle, logistike, likvidácii odpadov av offshore sektore.



Označenie požiarnej ochrany
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Typ Hasiaci prístroj

Materiál Fólia Plast Hliník
Š x V [mm] 150 x 150 200 x 200 150 x 150 200 x 200 150 x 150 200 x 200
fotoluminiscenčné áno
Baliaca jednotka (ks/BJ) 10 ks
Obj. č. 219-108-JA 219-142-JA 285-047-JA 285-048-JA 219-115-JA 219-143-JA

Štítok požiarna ochrana

 

 

Typ Požiarny alarm

Materiál Hliník Plast
Š x V [mm] 150 x 150 200 x 200 150 x 150 200 x 200
fotoluminiscenčné áno
Baliaca jednotka (ks/BJ) 5 ks
Obj. č. 219-130-JA 219-131-JA 285-066-JA 285-067-JA

Protipožiarne štítky

 

 

Typ Rebrík

Materiál Hliník Plast
Š x V [mm] 150 x 150 200 x 200 150 x 150 200 x 200
fotoluminiscenčné áno
Baliaca jednotka (ks/BJ) 5 ks
Obj. č. 290-237-JA 290-238-JA 290-239-JA 290-240-JA

Protipožiarny štítok - vlajka

 

V našom sortimente nájdete široký výber protipožiarnych 
značiek podľa ISO 7010 / ISO 3864 a ďalších.

V našom sortimente nájdete rozsiahlu ponuku značenia požiarnej ochrany 
v podobe uhlových tabuliek, ktoré sú v priestore lepšie vidieť.

V našom sortimente nájdete široký výber protipožiarnych označení napr. protipožiarnych 
štítkov a rohových označení, ktoré vyčnievajú do priestoru a sú tak lepšie viditeľné.

 W protipožiarne označenie označuje zariadenia alebo nástroje, ktoré sú dôležité z hľadiska požiarnej 
bezpečnosti

 W s potlačou, svetlostále, s dlhou životnosťou
 W všetky fotoluminiscenčné štítky disponujú silou svetla podľa DIN 6751

 W štítok vyčnieva do priestranstva a je teda z diaľky viditeľný
 W všetky fotoluminiscenčné štítky disponujú silou svetla podľa DIN 6751 

 W svetlostále, s dlhou životnosťou
 W všetky fotoluminiscenčné štítky disponujú silou svetla podľa DIN 6751

Viac produktov z kategórie 
Požiarno bezpečnostné označenie nájdete tu:

www.denios.sk/kat/12910

https://www.denios.sk/products/219108
https://www.denios.sk/products/219142
https://www.denios.sk/products/285047
https://www.denios.sk/products/285048
https://www.denios.sk/products/219115
https://www.denios.sk/products/219143
https://www.denios.sk/products/219130
https://www.denios.sk/products/219131
https://www.denios.sk/products/285066
https://www.denios.sk/products/285067
https://www.denios.sk/products/290237
https://www.denios.sk/products/290238
https://www.denios.sk/products/290239
https://www.denios.sk/products/290240
https://www.denios.sk/kat/12910
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Typ FS G FS Z

Vybavenie s úchytkou s cylindrickou vložkou
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 300 x 220 x 710 300 x 220 x 710
na hasiace prístroje 6 - 12 kg 6 - 12 kg
Obj. č. 123-592-JA 123-595-JA

Skrinka na hasiaci prístroj
 W ideálna ochrana pre 6 až 12 kg hasiaci prístroj
 W z oceľového plechu
 W na nástennú montáž
 W so značkou "hasiaci prístroj"
 W na umiestnenie vo vnútorných a vonkajších priestoroch

  

Typ BB-L BB-XL

Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 279 x 227 x 643 310 x 260 x 770
na hasiace prístroje 6 kg 9 - 12 kg
Obj. č. 257-074-JA 257-075-JA

Ochranný box na hasiaci prístroj
 W ideálna ochrana pre 6 až 12 kg hasiaci prístroj
 W upevnenie na stenu a do nákladného auta
 W ľahké, pevné
 W púzdro, pánty a uzávery vyrobené z plastu (PP) 
 

  

Ochranný kryt na hasiaci prístroj
 W na nástennú montáž
 W k uloženiu hasiaceho prístroja
 W na umiestnenie vo vnútorných i vonkajších priestoroch
 W z polyetylénu (PE)
 W vrchný diel je priehľadný, odolný voči nárazom, poveternostným vplyvom a teplotám (-20 až +60)
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 W ochrana proti striekajúcej vode vďaka celoobvodovému 
gumovému tesneniu

 W 2 bočné zámky zabraňujúce náhodnému otvoreniu boxu 

 W vr. upínania pre bezpečné uchytenie hasiaceho prístroja

Typ FS-6/EK KWH-12

Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 320 x 210 x 620 360 x 220 x 800
na hasiace prístroje 6 kg 12 kg
Obj. č. 116-166-JA 116-167-JA

Viac produktov z kategórie 
Hasiace prístroje a prípravky nájdete tu:

www.denios.sk/kat/12782

https://www.denios.sk/products/123592
https://www.denios.sk/products/123595
https://www.denios.sk/products/257074
https://www.denios.sk/products/257075
https://www.denios.sk/products/116166
https://www.denios.sk/products/116167
https://www.denios.sk/kat/12782


 W zamedzuje príznakom únavy
 W s nekĺzavým štruktúrovaným povrchom
 W izolácia proti chladu podlahy, vibráciám 
a hluku

www.denios.sk/shop

Protiúnavové rohože rôznych veľkostí

Typ* S 6.K S 9.K S 12.K

Vonkajšia šírka [mm] 600 910 1220
Dĺžka podľa výberu** áno áno áno
Pevnosť materiálu [mm] 10 10 10
Materiál PVC PVC PVC
sivá verzia

Obj. č. drážkový povrch 195-125-JA 137-054-JA 195-127-JA
Obj. č. štruktúrovaný povrch 195-128-JA 137-055-JA 195-129-JA
žltá/čierna

Obj. č. štruktúrovaný povrch 195-130-JA 137-053-JA 195-131-JA

*dodáva sa na základe vašich rozmerov v rastri po 5 cm, cena za meter
**na požiadanie sa vyrába s dĺžkou až 18 m

Predbežne upravené protiún. rohože

Typ S 9.15 S 9.R

Prevedenie rohož rola
Vonkajšie rozmery Š x H [mm] 910 x 1500 910 x 18300
Pevnosť materiálu [mm] 10 10
Materiál PVC PVC
sivá verzia

Obj. č. drážkový povrch 123-393-JA 137-049-JA
Obj. č. štruktúrovaný povrch 123-404-JA 137-052-JA
žltá/čierna

Obj. č. štruktúrovaný povrch 123-408-JA 137-056-JA

Vysvetlenie piktogramov
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Protiúnavové rohože

Bezpečnosť a pohodlie v suchých pracovných priestoroch

 W pre ľahké zaťaženie
 W štruktúra z vinylovej peny s 
uzatvorenými pórmi ako povrch, 
na pohodlné státie a chôdzu

 W pre suché pracovné priestory
 W nekĺzavý povrch 
 W skosené hrany znižujú riziko pádu
 W ekologická výroba
 W bez silikónu

Ponúkame Vám na výber 3 druhy protiúnavových rohoží

Vinylová pena s drážkovým povrchom Vinylová pena so štruktúrovaným povrchom, 
čierna s žltým bezpečnostným okrajom

Vinylová pena so štruktúrovaným povrchom, sivá

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Protiúnavové Protišmykové

DrenážESD

Požiarna ochrana Zvarovne

Vnútorné použitieVonkajšie použitie

Bezbariérové

Malé zaťaženie Stredné zaťaženie Vysoké zaťaženie

Odolné voči 
olejom

https://www.denios.sk/products/195125
https://www.denios.sk/products/137054
https://www.denios.sk/products/195127
https://www.denios.sk/products/195128
https://www.denios.sk/products/137055
https://www.denios.sk/products/195129
https://www.denios.sk/products/195130
https://www.denios.sk/products/137053
https://www.denios.sk/products/195131
https://www.denios.sk/products/123393
https://www.denios.sk/products/137049
https://www.denios.sk/products/123404
https://www.denios.sk/products/137052
https://www.denios.sk/products/123408
https://www.denios.sk/products/137056


 W veľmi vysoké pohodlie pri státí vďaka vinylovej konštrukcii s obsahom bublín 
 W odľahčuje chodidlá, kĺby a chrbticu, zlepšuje krvný obeh
 W zamedzuje prenosu chladu z podlahy

 W veľmi vysoké pohodlie pri státí priaznivo pôsobiace na kĺby 

Predupravené protiún. rohože

Typ DS 9.15 DS 9.R

Prevedenie rohož rola
Vonkajšie rozmery Š x H [mm] 910 x 1500 910 x 18300
Pevnosť materiálu [mm] 13 13
Materiál PVC PVC
Hmotnosť [kg] 6 64
Obj. č. 123-414-JA 137-057-JA

Protiúnavové rohože rôznych veľkostí

Typ* DS 6.K DS 9.K DS 12.K

Vonkajšia šírka [mm] 600 910 1220
Dĺžka podľa výberu** áno áno áno
Pevnosť materiálu [mm] 13 13 13
Materiál PVC PVC PVC
Hmotnosť [kg/m] 2,3 3,5 4,7
Obj. č. 179-375-JA 137-058-JA 179-376-JA

*dodáva sa na základe vašich rozmerov v rastri po 5 cm, cena za meter
**na požiadanie sa vyrába s dĺžkou až 18 m

Predbežne upravené protiún. rohože

Typ BS 6.9 BS 9.15

Prevedenie rohož rohož
Vonkajšie rozmery Š x H [mm] 600 x 910 910 x 1500
Pevnosť materiálu [mm] 13 13
Materiál PVC PVC
Hmotnosť [kg] 2,1 5,3
Obj. č. sivá verzia 247-760-JA 247-761-JA
Obj. č. žltá/čierna 247-765-JA 247-766-JA

Protiúnavové rohože rôznych veľkostí

Typ* BS 6.K BS 9.K BS 12.K

Šírka [mm] 600 910 1220
Dĺžka podľa výberu** áno áno áno
Pevnosť materiálu [mm] 13 13 13
Materiál PVC PVC PVC
Hmotnosť [kg/m] 2,3 3,5 4,7
Obj. č. sivá verzia 247-762-JA 247-763-JA 247-764-JA
Obj. č. žltá/čierna 247-767-JA 247-768-JA 247-769-JA

*dodáva sa na základe vašich rozmerov v rastri po 5 cm, cena za meter
**na požiadanie sa vyrába s dĺžkou až 18 m
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TOPSELLER

Protiúnavové rohože

Vysoký komfort, v dizajne slzičkového plechu

Viac komfortu vďaka nopkovému profilu

 W pre stredné zaťaženie
 W  odolný  "nežmolkujúci" povrch zvyšuje životnosť o 
50% v porovnaní s bežnými vinylovými podložkami z 
mikrovlákien

 W pre suché pracovné priestory
 W skosené hrany znižujú riziko pádu
 W protišmykový povrch pre pohodlné státie a vysokú  
bezpečnosť

 W protišmykový povrch 
 W trieda horľavosti 2 

 W pre suché priestory
 W pre stredné zaťaženie
 W nestrapkavý povrch zvyšuje životnosť o 50% v porovnaní s bežnými 
podložkami s mikrovláknami

 W protišmykový povrch s výstupkami znižuje príznaky únavy a zaisťuje 
bezpečné státie

 W protišmykový povrch
 W trieda horľavosti 2 
 W skosené hrany na všetkých štyroch stranách znižujú riziko úrazu

Povrch s výstupkami 
umožňuje komfort pri 
pohybe

Nopkový povrch pre vysoké 
pohodlie pri státí

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Piktogramy - popis Pozri stranu
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https://www.denios.sk/products/123414
https://www.denios.sk/products/137057
https://www.denios.sk/products/179375
https://www.denios.sk/products/137058
https://www.denios.sk/products/179376
https://www.denios.sk/products/247760
https://www.denios.sk/products/247761
https://www.denios.sk/products/247765
https://www.denios.sk/products/247766
https://www.denios.sk/products/247762
https://www.denios.sk/products/247763
https://www.denios.sk/products/247764
https://www.denios.sk/products/247767
https://www.denios.sk/products/247768
https://www.denios.sk/products/247769


www.denios.sk/shop

Univerzálna protišmyková rohož ako 
podložka pre náradie

Univerzálna protišmyková rohož ako 
podlahová krytina

Typ SB 6.9 SB 9.12 SB 9.15

Materiál Prírodná guma Prírodná guma Prírodná guma
Vonkajšie rozmery Š x 
H [mm] 600 x 900 900 x 1200 900 x 1500

Pevnosť materiálu [mm] 13 13 13
Hmotnosť [kg] 6 12 16
Obj. č. 247-747-JA 247-748-JA 247-749-JA

Typ SB 6.9 SB 9.12 SB 9.15

Materiál Nitrilová guma Nitrilová guma Nitrilová guma
Vonkajšie rozmery Š x 
H [mm] 600 x 900 900 x 1200 900 x 1500

Pevnosť materiálu [mm] 13 13 13
Hmotnosť [kg] 6 11 16
Obj. č. 247-750-JA 247-751-JA 247-752-JA

Prevedenie jemné ryhy hrubé ryhy odolná voči oleju štruktúra slzičkového plechu

Vonkajšie rozmery Š x H [mm] 1000 x 10000 1200 x 10000 1400 x 10000 910 x 22800
Pevnosť materiálu [mm] 3 6 3 4
Materiál Guma Guma Nitrilová guma PVC
Hmotnosť [kg] 33 86 52 91
Obj. č. čierna verzia 165-090-JA 165-096-JA 165-098-JA 179-377-JA
Obj. č. sivá verzia 165-093-JA – – 179-378-JA

Protiúnavové rohože a koberce

 W znížené riziko pošmyknutia, zvýšená pracovná bezpečnosť

Univerzálna protišmyková rohož

 W vhodné pre každé priemyselné podmienky a oblasti použitia, kde je 
potrebné znížiť riziko pošmyknutia

 W rohož s výbornou odolnosťou proti opotrebovaniu a proti pretrhnutiu
 W vhodné aj pre vozíky pre náradie
 W odolné voči mnohým kyselinám a chemikáliám

 W pre stredné zaťaženie
 W voliteľne z prírodnej gumy pre bežné použitie alebo z vysoko odolnej, ťažko horľavej nitrilovej 
gumy pre pracovné priestory, kde sa prichádza do styku s tukom a olejom

Protiúnavové rohože pre suché oblasti  alebo prostredie, kde sa manipuluje s olejmi

 W vysoké pohodlie pri státí
 W nopkový povrch zabezpečuje bezpečné státie a zmiernenie príznakov únavy
 W rohož sa pevne prisaje k podlahe a nekĺže sa
 W protišmyková odolnosť 
 W 4 skosené hrany znižujú riziko pádu

Protišmykový  nopkový 
povrch pre pohodlné 
chodenie a státie

Odolná voči oleju Odolná voči oleju
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https://www.denios.sk/products/247747
https://www.denios.sk/products/247748
https://www.denios.sk/products/247749
https://www.denios.sk/products/247750
https://www.denios.sk/products/247751
https://www.denios.sk/products/247752
https://www.denios.sk/products/165090
https://www.denios.sk/products/165096
https://www.denios.sk/products/165098
https://www.denios.sk/products/179377
https://www.denios.sk/products/165093
https://www.denios.sk/products/179378


TOPSELLER

Protiúnavové rohože, metráž

Typ* CT 6.K CT 9.K CT 12.K CT 15.K

Šírka [mm] 600 910 1220 1520
Dĺžka podľa výberu** áno áno áno áno
Pevnosť materiálu [mm] 14 14 14 14
Materiál PVC PVC PVC PVC
Hmotnosť [kg/m] 4 5 7 9
Obj. č. 162-210-JA 162-211-JA 162-212-JA 247-759-JA

*dodáva sa na základe vašich rozmerov v rastri po 5 cm, cena za meter
**na požiadanie sa vyrába s dĺžkou až 22,8 m

Predbežne upravené protiún. rohože

Typ ST 6.9 ST 9.15

Prevedenie rohož rohož
Vonkajšie rozmery Š x H [mm] 600 x 910 910 x 1500
Pevnosť materiálu [mm] 19 19
Materiál PVC PVC
Hmotnosť [kg] 4 10
Obj. č. 247-753-JA 247-754-JA

Protiúnavové rohože

Typ CT 6.9 CT 9.15

Prevedenie rohož rohož
Vonkajšie rozmery Š x H [mm] 600 x 910 910 x 1520
Pevnosť materiálu [mm] 14 14
Materiál PVC PVC
Hmotnosť [kg] 4 8
Obj. č. 123-372-JA 123-373-JA

Protiúnavové rohože rôznych veľkostí

Typ* ST 6.K ST 9.K ST 12.K ST 15.K

Šírka [mm] 600 910 1220 1520
Dĺžka podľa výberu** áno áno áno áno
Pevnosť materiálu [mm] 19 19 19 19
Materiál PVC PVC PVC PVC
Hmotnosť [kg/m] 5 6 8 10
Obj. č. 247-755-JA 247-756-JA 247-757-JA 247-758-JA

*dodáva sa na základe vašich rozmerov v rastri po 5 cm, cena za meter
**na požiadanie sa vyhotoví s šírkou až 21,9 m

Protiúnavové rohože

Priemyselná rohož pre mimoriadne vysoké pohodlie pri státí

Najpoužívanejšie rohože v priemysle

 W pre vysoko náročne podmienky, napr. vo viaczmennej prevádzke
 W protišmykový povrch v štruktúre slzičkového plechu
 W s optimálnymi protišmykovými vlastnosťami, odskúšané podľa  
DIN 51130, R10

 W ťažko horľavé
 W odolné voči mnohým chemikáliám
 W veľmi trvácny laminovaný povrch z PVC na  
tlmiacej vrstve z penového vinylu

 W tlmí vibrácie
 W nekĺzavý podklad "RedStop™ zamedzuje 
zošmyknutiu rohože

 W skosené hrany dokola

 W obzvlášť trvanlivé, odolné a veľmi pohodlné
 W pre suché priemyselné priestory
 W pre vysoko náročne podmienky, napr. vo viaczmennej prevádzke
 W kombinácia  nestrapkavého povrchu z PVC a odolného vinyllu z mikrovlákien,  
vysoká odolnosť materiálu pre lepšie pohodlie pri státí

 W protišmykový nopkov povrch
 W protišmyková odolnosť
 W ťažko horľavé
 W odolné voči mnohým chemikáliám
 W nekĺzavý podklad RedStop™ zamedzuje zošmyknutiu rohože
 W 4 skosené hrany znižujú riziko pádu

 W pre vlhké priemyselné priestory
 W mäkké jadro zamedzuje predčasnej únave

Po obvode skosené hrany, žltý výstražný lem a protiklzný 
povlak RedStop™ na spodnej strane

Žltý výstražný okraj, skosené 
obvodové hrany a nekĺzavá spodná 
strana RedStop™

Poradenstvo: 032 743 04 67
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https://www.denios.sk/products/162210
https://www.denios.sk/products/162211
https://www.denios.sk/products/162212
https://www.denios.sk/products/247759
https://www.denios.sk/products/247753
https://www.denios.sk/products/247754
https://www.denios.sk/products/123372
https://www.denios.sk/products/123373
https://www.denios.sk/products/247755
https://www.denios.sk/products/247756
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 W pre vysoké zaťaženie a nároky na bezpečnosť

www.denios.sk/shop

Zásuvné dlaždice s pevným povrchom, 
okrajové lišty sa dodávajú voliteľne

Variabilní dlaždicový systém  pre 
veľké alebo individuálne plochy: 
dlaždice môžu byť jednoducho 
prepojené, okrajové  lišty k v 
ponuke ako príslušenstvo

Typ CS 9.9

Materiál Prírodná guma
Pre použitie na pre bežné použitie
Vonkajšie rozmery Š x H [mm] 910 x 910
Pevnosť materiálu [mm] 19
Hmotnosť [kg] 13
Obj. č. 123-376-JA

Typ CS 9.9

Materiál Nitrilová guma

Pre použitie na odolné voči oleju, ťažko horľavé, vhodné pre 
zváračské pracoviská

Vonkajšie rozmery Š x H [mm] 910 x 910
Pevnosť materiálu [mm] 19
Hmotnosť [kg] 13
Obj. č. 162-184-JA

Príslušenstvo Okrajová lišta

Farba žltá verzia čierna verzia
Obj. č. hladké 162-186-JA 162-189-JA
Obj. č. so spojovacími lištami 162-185-JA 162-187-JA
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Dlaždicový systém pre rôzne priestory a záťaže

Okrajová lišta so 
spojovacími výstupkami

 W voliteľne z prírodnej gumy pre bežné použitie alebo z voči oleju odolnej a ťažko horľavej nitrilovej 
gumy, vhodné napr. pre zváračské pracoviská

 W flexibilný zásuvný systém sa ľahko 
prispôsobí priestoru

 W vysoké pohodlie pri státí a dlhá životnosť
 W uzavretý protišmykový povrch pre bezpečné 
státie, zmierňuje známky únavy, spôsobené 
dlhším státím

 W odolné voči mnohým chemikáliám  
(pri teplotách do 60°C)

 W neobsahuje silikón, preto je vhodný aj na 
použitie v lakovniach

 W 2-stranné  spojovacie okraje, s možnosťou 
rozšírenia  pomocou dodatočných rohoží, 
resp. okrajových líšt

 W odskúšané na odolnosť proti sklzu R 9 podľa 
DIN 51130 a BGR 181

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Piktogramy - popis Pozri stranu
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 W pre ergonomickú chôdzu a státie
 W pre suché priestory, napr. vo výrobe a špedícii

TOPSELLERProtiúnavové rohože Skywalker

 W pre stredné zaťaženie
 W mäkké polyuretánové rohože s rovnomernou povrchovou štruktúrou
 W tepelná odolnosť: -40° C až +80° C
 W skosené hrany znižujú riziko pádu

PRÍSLUŠENSTVO

Skywalker 2, hrúbka 13 mm. Dizajn poskytuje komfort 
pohybu a odolnosť proti pošmyknutiu. Vhodné pre 
pracoviská, kde sa používateľ často obracia a otáča na 
mieste.

Skywalker 2, hrúbka 14 mm. Dizajn poskytuje 
maximálny impulz do svalov, čím je podporovaný 
krvný obeh. Pocit únavy sa dostaví oveľa neskôr.

Typ SO 9.15 SR 6.10 SR 9.16

Prevedenie Bez zošikmenia Zošikmenie na 3 
stranách

Zošikmenie na 3 
stranách

Vonkajšie rozmery Š x H [mm] 900 x 1500 660 x 1020 970 x 1630
Pevnosť materiálu [mm] 20 20 20
Materiál Nitrilová guma Nitrilová guma Nitrilová guma
Farba čierna verzia čierna verzia čierna verzia
Hmotnosť [kg] 20,3 10,4 24,7
Obj. č. 247-736-JA 247-734-JA 247-735-JA

Typ Skywalker 1, malá Skywalker 1, stredná Skywalker 1, veľká Skywalker 2, malá Skywalker 2, stredná Skywalker 2, veľká

Vonkajšie rozmery Š x H [mm] 650 x 950 950 x 1250 950 x 1850 650 x 900 900 x 1250 900 x 1850
Pevnosť materiálu [mm] 14 14 14 13 13 13
Materiál PU pena PU pena PU pena PU pena PU pena PU pena
Hmotnosť [kg] 3 6 9 3 6 8
Obj. č. 165-078-JA 165-081-JA 165-084-JA 165-085-JA 165-086-JA 165-087-JA
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Protiúnavové rohože

 W odolné voči mnohým priemyselným olejom
 W oderuvzdorný povrch zaisťuje bezpečné státie a zvyšuje 
komfort pri práci zaťiaľ  čo olej odteká do kanála

Rohože pre suché alebo olejové priestory

 W vhodné pre viaczmennú prevádzku
 W pre vysoké nároky
 W vyrobená z 100% nitrilovej gumy
 W pre suché alebo olejové priemyselné pracovné priestory
 W prvotriedna ochrana pred  príznakmi únavy pri celodennej práci v stoji
 W protišmyková odolnosť
 W skosené bezpečnostné hrany v oranžovom prevedení,  
v ponuke na vyžiadanie

Spojovací prvok, 
Obj. č. 162-178-JA

Skosená bezpečnostná hrana, 152 cm dlhá, 
Obj. č. 162-180-JA

Skosená bezpečnostná hrana, 90 cm dlhá, 
Obj. č. 162-179-JA

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Piktogramy - popis Pozri stranu

452

https://www.denios.sk/products/247736
https://www.denios.sk/products/247734
https://www.denios.sk/products/247735
https://www.denios.sk/products/165078
https://www.denios.sk/products/165081
https://www.denios.sk/products/165084
https://www.denios.sk/products/165085
https://www.denios.sk/products/165086
https://www.denios.sk/products/165087
https://www.denios.sk/products/162178
https://www.denios.sk/products/162180
https://www.denios.sk/products/162179


www.denios.sk/shop

Typ ST 9.15 ST 9:30 ST 9.60

Materiál Prírodná zmes gumy Prírodná zmes gumy Prírodná zmes gumy
Vonkajšie rozmery Š x H [mm] 900 x 1520 900 x 2970 900 x 5940
Pevnosť materiálu [mm] 13 13 13
Farba červená verzia červená verzia červená verzia
Hmotnosť [kg] 11 22 44
Obj. č. 123-363-JA 162-168-JA 162-171-JA

Typ ST 9.15 ST 9:30 ST 9.60

Materiál Prírodná gumová zmes Prírodná gumová zmes Prírodná gumová zmes
Vonkajšie rozmery Š x H [mm] 900 x 1520 900 x 2970 900 x 5940
Pevnosť materiálu [mm] 13 13 13
Farba čierna verzia čierna verzia čierna verzia
Hmotnosť [kg] 11 22 44
Obj. č. 123-362-JA 162-166-JA 162-170-JA
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Protiúnavové rohože

pre bežné použitie používajte čierne rohože (zmes prírodnej gumy)
ak sa na Vašom pracovisku vyskytujú oleje a mazivá, používajte červené rohože (zmes nitrilovej gumy)

Ergonomické bezpečnostné rohože do mokrých priestorov

 W pre stredné zaťaženie
 W pružná guma zvyšuje pohodlie pri statí a znižuje prejavy únavy
 W povrch zostáva suchý, čistý a nekĺzavý, pretože kvapalina môže odtekať cez veľké otvory a drážky na spodnej strane
 W 4 skosené okraje pre vyššiu bezpečnosť
 W protišmykový povrch 
 W odporúča sa umývanie vodou

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Piktogramy - popis Pozri stranu
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 W flexibilný dlaždicový systém pre pokrytie veľkého priestoru

Riešenie pre  mokré, suché alebo  priestory, 
kde sa manipuluje s olejom

 W pre vysoké nároky
 W veľmi dobré protiúnavové vlastnosti vďaka flexibilnej konštrukcii na spodnej strane
 W pre mokré, suché alebo olejové pracovné priestory
 W spájací  systém dlaždíc  zaisťuje pevné trvalé spojenie (lepidlo nie je potrebné)
 W kvapaliny a znečistenia môžu byť odvádzané vďaka drenážneho systému
 W odolné voči syntetickým/hydraulickým olejom
 W trieda požiarnej odolnosti  1
 W protišmykový  slzičkový profil pre bezpečný pohyb osôb
 W protišmyková odolnosť 
 W žlté skosené bezpečnostné hrany a rohy pre vyššiu bezpečnosť

PRÍSLUŠENSTVO

Typ
Podlahová dlaž-

dica DF
Bezpečnostné 

hrany DF
Bezpečnostné 

hrany DF
Bezpečnostné 

rohy DF

Prevedenie – Spoj „kolík“ Spoj „očko“ –
Materiál PVC PVC PVC PVC
Vonkajšie rozmery Š x H [mm] 305 x 305 152 x 305 152 x 305 152 x 152
Pevnosť materiálu [mm] 25 25 25 25
Farba čierna verzia žltá verzia žltá verzia žltá verzia
Hmotnosť [kg] 0,9 0,4 0,4 0,2
Obj. č. 179-383-JA 179-384-JA 179-385-JA 179-386-JA

Typ SO 9.15 SR 6.10 SR 9.16 SR 9.30

Prevedenie Bez zošikmenia Zošikmenie na 3 
stranách

Zošikmenie na 3 
stranách

Zošikmenie na 3 
stranách

Materiál Nitrilová guma Nitrilová guma Nitrilová guma Nitrilová guma
Vonkajšie rozmery Š x H [mm] 900 x 1520 660 x 1020 970 x 1630 970 x 3150
Pevnosť materiálu [mm] 22 22 22 22
Farba čierna verzia čierna verzia čierna verzia čierna verzia
Hmotnosť [kg] 16 9 21 38
Obj. č. 162-173-JA 162-174-JA 162-175-JA 162-176-JA
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Protiúnavové rohože

 W odolné voči olejom a tukom
 W vysoký komfort a flexibilita

Rohože pre mokré, suché oblasti alebo priestory, 
kde sa manipuluje s olejmi

 W pre vysoké nároky
 W odolné rohože zo 100% nitrilovej gumy, ideálne riešenie pre priemyselné podmienky
 W prvotriedna ochrana pred príznakmi únavy pri celodennej práci v stoji
 W pre mokré, suché oblasti alebo priestory, kde sa manipuluje s olejmi
 W výborná sacia schopnosť  a vetranie zabezpečia suché a čisté pracovisko
 W bezpečnostné zošikmenia sa dajú ľahko nasunúť v prípade potreby
 W nekĺzavý povrch 

Spojovací prvok, 
Obj. č. 162-178-JA

Skosená bezpečnostná hrana, 152 cm dlhá, 
Obj. č. 162-180-JA
Skosená bezpečnostná hrana, 90 cm dlhá, 
Obj. č. 162-179-JA

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     

K dispozícii s vhodnými okrajovými lištami, čo 
minimalizuje riziko pádu a umožňuje jednoduché 
vkročenie na rohož.

Piktogramy - popis Pozri stranu
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www.denios.sk/shop

Typ SE 6.9 SE 9.12 SE 9.15

Vonkajšie rozmery Š x H [mm] 600 x 900 900 x 1200 900 x 1500
Pevnosť materiálu [mm] 13 13 13
Materiál Prírodná guma Prírodná guma Prírodná guma
Hmotnosť [kg] 6 12 16
Obj. č. 247-773-JA 247-774-JA 247-775-JA
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ESD-rohože

 W pre mierne náročne podmienky na pracoviskách, kde sa pracuje v stoji
 W nopkový povrch zabezpečuje bezpečné státie a uvoľnenie pri príznakoch únavy
 W rohož pevne priľne k podlahe a nekĺže sa
 W pre suché pracovné priestory
 W vnútorný odpor Rg 10⁶ - 10⁹ Ohm, Rp 10⁶ - 10⁹ Ohm
 W elektrostatický výboj (test chôdzou)  dľa ISO 6356 a EN 1815
 W protišmyková odolnosť 
 W skosené hrany na všetkých štyroch stranách, aby sa zabránilo zakopnutiu

 W z vodivej  prírodnej gumy 
 W vysoké pohodlie pri státí

Protiúnavová rohož s vybíjacou schopnosťou pre 
ochranu pred elektrostatickým výbojom. Nopkový a 
kvalitný gumený materiál umožňuje vysoké pohodlie 
pri státí.

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Viac produktov z kategórie 
Podlahové rohože nájdete tu:

www.denios.sk/kat/12784

Piktogramy - popis Pozri stranu
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PRÍSLUŠENSTVO

Obj. č. 165-109-JA

Typ* Antistatická 1 Antistatická 2 Antistatická 3

Prevedenie rohož rohož metráž
Vonkajšia šírka [mm] 910 910 910
Celková dĺžka [mm] 1500 3000 –
Dĺžka podľa výberu** nie nie áno
Pevnosť materiálu [mm] 14 14 14
Materiál PVC PVC PVC
Obj. č. uzemňovací kábel s okom 165-103-JA 165-104-JA 165-106-JA
Obj. č. uzemňovací kábel 
konektor 165-543-JA 165-545-JA 165-546-JA

*Typ antistatická 3: dodáva sa na základe vašich rozmerov s rozstupom 5 cm, cena za meter
**na požiadanie sa vyrába s dĺžkou až 22,8 m
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ESD-rohože

ESD-rohože

Uzemňovací kábel s pripojovacím 
okom na uzemnenie, 
Obj. č. 165-114-JA

Uzemňovací kábel s 10 mm 
s tlačítkom, 
Obj. č. 165-115-JA

Uzemňovacia zástrčka pre uzemňovací 
kábel, s 10 mm tlačidlom, 
Obj. č. 165-116-JA

Pätný pásikUzemňovací kábel
 W dodatočný uzemňovací kábel pre antistatické rohože (jeden kábel pre každú rohož)
 W 4,5 m dlhý kábel s kontaktom na uzemnenie
 W uzemňovací kábel s kruhovou prípojkou na uzemnenie
 W montáž -  jednoducho pripevniť spinkou k rohoži a spojiť s uzemnením

 W pätný pásik vytvára potrebný kontakt medzi osobou 
a podlahovou rohožou

 W vlhkosť v topánkach vytvára spojenie s telom

 W rohož, v ktorej sa kombinuje pevný laminovaný povrch  a vinyl
 W povrch s výstupkami zaisťuje vysokú odolnosť proti sklzu a jednoduchý 
pohyb na rohoži

 W pre mierne náročne podmienky v suchých pracovných priestoroch
 W vrátane uzemňovacieho kábla, ktorý sa ľahko pripevňuje k rohoži 
 W uzemňovací kábel sa vybavuje voliteľne prstencovou prípojkou alebo 
spinkou

 W trieda požiarnej odolnosti Cfl-S1, odskúšané podľa EN 13501-1
 W vnútroný odpor Rg 10⁶ - 10⁹ Ohm, Rp 10⁶ - 10⁹ Ohm
 W elektrostatický výboj (test chôdzou) dľa ISO 6356 a EN 1815
 W 4 skosené hrany pre prístup bez potknutia sa
 W vybavené nekĺzavým podkladom RedStop™, ktorý bráni zošmyknutiu 
rohožky

 W protišmyková odolnosť

 W chráni zamestnancov a citlivé prístroje pred statickým výbojom, antistatické 
rohože tomu predchádzajú

 W vysoká úroveň komfortu a bezpečnosti

Podrobné zobrazenie: uzemňovací 
kábel, ktorý sa pripevňuje k rohoži 
pomocou spinky

Povrch s výstupkami zaisťuje vysokú 
odolnosť proti sklzu a jednoduchý pohyb 
na rohoži

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Piktogramy - popis Pozri stranu

452

https://www.denios.sk/products/165109
https://www.denios.sk/products/165103
https://www.denios.sk/products/165104
https://www.denios.sk/products/165106
https://www.denios.sk/products/165543
https://www.denios.sk/products/165545
https://www.denios.sk/products/165546
https://www.denios.sk/products/165114
https://www.denios.sk/products/165115
https://www.denios.sk/products/165116


55

462

 

UDRŽUJTE 
PORIADOK

Poriadok a čistota majú 
nepochybne svoj prínos 
pre bezpečnosť zamest-
nancov, preto v našom 
sortimente nájdete 
taktiež mnoho produktov 
pre bezpečné a efektívne 
čistenie, zber odpadu i 
predpisovú likvidáciu.

ČISTENIE A LIKVIDÁCIA

www.denios.sk/shop

Biologické čistenie 
dielov bio.x464

Ultrazvukové čistenie468
Priemyselné čističe a 
technické chemikálie PURO-X 469
Priemyselné čistenie 
dielov za studena470

FALCON úsporné zvlhčovacie 
a postrekovavie kanvice474

Čistiace hadry a utierky476
Magnetické zberné 
prístroje na kovové zvyšky480
Vysávače kvapalín, zberače 
oleja a bezpečnostné vysávače482
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Poradenstvo: 032 743 04 67

Zber použitých olejov a 
nebezpečných látok486

Zberné nádoby na odpad500
Nádrže na smeti a zberné 
nádoby na odpad502

Bezpečnostné koše na papier509

Odpadové vrecia510
Zberné nádoby a koše na 
odpad pre vonkajšie priestory512

Fajčiarske prístrešky515
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Čistenie dielov bez rozpúšťadiel

bio.x - čistenie dielov bez rozpúšťadiel na biologickej báze
Na čistenie dielov sa doteraz často používali čistiace prostriedky za studena s obsahom rozpúšťadliel. Tieto však predstavujú výrazné 
riziko pre človeka i životné prostredie. Do prostredia sa uvoľňujú odparovaním alebo postriekaním a môže dôjsť k ich vniknutiu do kože 
alebo dýchycích ciest. Okrem toho u nich tiež hrozí riziko požiaru a výbuchu.
Vyhnite sa škodlivým rozpúšťadlám použitím čistiacich systémov bio.x od DENIOSu a i tak dosiahete tie nejlepšie čistiace výsledky. 
Rad bio.x zahŕňa umývacie stoly a čistiace prostriedky k čišteniu dielov bez rozpúšťadiel. Svojim šetrným a zároveň vysoko výkonným 
čistiacim účinkom Vás iste zaujmú!

bio.x - čistiaci prostriedok bez rozpúšťadiel, na biologickej báze
Vďaka silným povrchovo aktívnym látkám a vysokej koncentrácii odolných prírodných mikroorganizmov dosahujú čistiace prostriedky bio.x bez rozpúšťadiel 
vysokú účinnosť pri rozpúšťaní tukov, spoľahlivosť a dlhú životnosť pri čistení malých dielov. Šetrné čistidlá bio.x sú ekologické, biologicky odbúrateľné, 
dermatologicky testované a šetrné k pokožke.

bezpečné
Žiadne riziko pre zdravie používateľa. 
Žiadne riziko výbuchu alebo požiaru. 
Veľmi šetrný k pokožke.

efektívne
bio.x je univerzálne použiteľný, s 
vysoko účinnou čistiacou silou vďaka 
vybraným a osvedčeným povrchovo 
aktívnym látkam.

ekonomické
Nepretržité samočistenie 
umožňuje dlhú životnosť s 
vysokou úrovňou účinnosti.

bio.x pre ochranu zamestnacov a zvýšenie efektívity čistenia
bio.x je kompletne bez rozpúšťadiel, pomáha chrániť zdravie Vašich zamestnancov a prispieva k 
vylepšeniu rovnováhy rozpúšťadiel

Záruka spokojnosti - nakupujte bez rizika!
Ak nebudete s umývacím stolom bio.x spokojníi, vezmeme ho od Vás späť a vrátime Vám peniaze. 
Je to celkom jednoduché*: 
- kontaktujte náš zákaznický servis a využite právo 30 dní na vrátenie tovaru 
- tovar vráťte do 14 dní od oznámenia o zrušení nákupu
- peniaze Vám vrátime do 14 dní.
dľa všeobecných obchodných podmienok

udržateľné
Oleje a tuky sú biologicky 
rozložiteľné. Rad bio.x je úplne bez 
škodlivých rozpúšťadiel, EDTA a 
jedov.
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VOC
FREI

Verzia Balenie Obj. č.

bio.x ULTRA čistidlo ako roztok pripravený na použitie bio.x ULTRA ako roztok pripravený na použitie 130-032-JA
20-litrový kanister Sada na prvé naplnenie 5 x 20-litrové kanistre 130-030-JA
20-litrový kanister bio.x čistidlo ako roztok pripravený na použitie 161-524-JA
Sada na prvé naplnenie (koncentrát) 4 x 5-litrové kanistre Bio.x koncentrát na zriedenie s vodou v pomere 1:4 183-543-JA
5-litrový kanister Bio čistidlo ako koncentrát na zmiešanie s vodou v pomere 1:4 187-606-JA
20-litrový kanister bio.x ULTRA ako roztok pripravený na použitie 194-745-JA
bio.x Protect bio.x Protect ako koncentrát na zriedenie s vodou v pomere 1:4 267-678-JA
bio.x Power Up bio.x Power ako koncentrát na zriedenie s vodou v pomere 1:4 267-681-JA

Čistiaci 
prostriedok bio.x

 W ekologické čistenie na biologickej 
báze

 W bio čistiaci prostriedok ako 
roztok pripravený  na odstránenie 
obzvlášť ťažkých olejov, tukov atď.

 W oleje a tuky sa odbúravajú 
vďaka pôsobeniu špeciálnych 
mikroorganizmov, týmto sa 
garantuje dlhá doba použitia 
pri rovnako vysokom čistiacom 
výkone

 W nevytvára žiadne prchavé 
organické zlúčeniny (bez VOC)

 W ekologické čistenie na biologickej báze
 W bio čistiaci prostriedok ako koncentrát 
(na riedenie vodou v pomere 1:4) na 
odstránenie olejov, tukov, chladiacich 
prostriedkov atď. z kovových dielov

20-litrový kanister

bio.x ULTRA čistidlo

bio.x ULTRA ako roztok 
pripravený na použitie, 
Obj. č. 130-032-JA

bio.x čistidlo ako roztok 
pripravený na použitie,
Obj. č. 161-524-JA

bio.x ULTRA ako roztok 
pripravený na použitie,  
Obj. č. 194-745-JA

 W vhodné do potravinárskeho 
priemyslu

 W univerzálne použitie, na všetky 
bežné nečistoty

bio.x koncentrát

mierne alkalický prostriedok proti korózii

 W v prípade potreby sa môže pridať do čistiaceho kúpeľa, 
ak sa vyžaduje vyššia dočasná ochrana proti korózii

 W na liatinu, železo a oceľ náchylnú na 
koróziu

 W veľmi účinný koncentrát: na 100 litrov 
čistiaceho prostriedku bio.x stačí 1 liter 
prípravku bio.x Protect

bio.x Protect ako koncentrát na 
zriedenie s vodou v pomere 1:4, 
Obj. č. 267-678-JA

bio.x Protectbio.x Power Up
zosiluje čistiaci účinok čistidla bio.x

bio.x Power ako koncentrát na 
zriedenie s vodou v pomere 1:4, 
Obj. č. 267-681-JA

 W ak je to potrebné, môže sa pridať do čistiaceho kúpeľa, ak sa majú 
vyčistiť obzvlášť znečistené časti

 W vhodný pre všetky bio.x stoly
 W obsah 5-litrovej nádoby je dostatočný na 
čistenie

 W mierne zásadité a bez obsahu VOC

Ekologické čistenie dielov pomocou bio.x
Biologický čistiaci prostriedok vhodný na všetky bežné kovové povrchy (tiež hliník a mosadz), plasty, lakované a 
zinkované povrchy. Odstráni oleje, ľahké tuky, chladiace mazivá, antikorózne prostriedky, uvoľnené častice a mnoho 
ďalších nečistôt. Prírodné mikroorganizmy odbúravajú nanesené oleje a mazivá a predlžujú životnosť čistiaceho 
kúpeľa. bio.x čistidlá sú bez rozpúšťadiel, pH neutrálne ekologické a šetrné k pokožke.

 W čistiaci prostriedok ako roztok pripravený  na okamžité použitie,  
na odstránenie olejov, tukov, chladiacich prostriedkov atď. z 
kovových dielov

 W ekologické čistenie na biologickej báze
 W nespadá pod nariadenie o rozpúšťadlách
 W vhodné i pre odlučovače oleja

 W nepodlieha predpisom o rozpúšťadlách
 W oleje a tuky sa odbúravajú vďaka pôsobeniu špeciálnych 
mikroorganizmov, tým sa garantuje dlhá doba využitia pri 
rovnako vysokom čistiacom výkone

 W svieža jablková vôňa

Bio.x koncentrát na zriedenie 
s vodou v pomere 1:4, 
Obj. č. 183-543-JA

Sada na prvé naplnenie 
5 x 20-litrové kanistre, 
Obj. č. 130-030-JA

Čistenie dielov bez rozpúšťadiel

https://www.denios.sk/products/130032
https://www.denios.sk/products/130030
https://www.denios.sk/products/161524
https://www.denios.sk/products/183543
https://www.denios.sk/products/187606
https://www.denios.sk/products/194745
https://www.denios.sk/products/267678
https://www.denios.sk/products/267681
https://www.denios.sk/products/130032
https://www.denios.sk/products/161524
https://www.denios.sk/products/194745
https://www.denios.sk/products/267678
https://www.denios.sk/products/267681
https://www.denios.sk/products/183543
https://www.denios.sk/products/130030
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Typ bio.x A25

Pracovná výška [mm] 300
Šírka úžitkovej plochy [mm] 370
Hĺbka úžitkovej plochy [mm] 410
Celková nosnosť [kg] 50
Objem nádrže čistiaceho prostriedku [l] 25
Prevádzková teplota [°C] 41
Obj. č. Základný prístroj 282-183-JA

BIO.X MADE BY DENIOS

Typ bio.x B60

Pracovná výška [mm] 870
Šírka úžitkovej plochy [mm] 790
Hĺbka úžitkovej plochy [mm] 520
Celková nosnosť [kg] 200
Objem nádrže čistiaceho prostriedku [l] 60
Vonkajšie rozmery D x Š x V [mm] 620 x 890 x 880
Prevádzková teplota [°C] 41
Obj. č. Základný prístroj 274-096-JA
Obj. č. Kompletná sada (umývací stôl, veko a prvá náplň bio.x, zodpo-
vedá 60 l čistiacej kvapaliny) 274-097-JA

Príslušenstvo

Veko

Obj. č. 274-098-JA
Sada koliesok

Obj. č. 274-103-JA
Vložka z perforovaného plechu na ochranu pracovnej plochy

Obj. č. 274-099-JA

Čistenie dielov bez rozpúšťadiel

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

bio.x B60
Umývací stôl bio.x B60 z vlastnej výroby DENIOS je kompaktné 
zariadenie v novom designe, vhodný pre umiestnenie do 
úzkych priestorov a pre mobilné použitie. Stôl sa vyznačuje 
svojou jednoduchou obsluhou a spĺňa všetky požiadavky na 
ekologické čistenie bez rozpúšťadiel. Pomocou integrovaných 
koliesok (v ponuke ako príslušenstvo) je možné sa s umývacím 
stolom ľahhko posúvať a používať ho tak na rôznych miestach. 

DENIOS vyvinul najmenšie a najmobilnejšie čistiace stolové 
zariadenie na biologické čistenie dielov bez rozpúšťadiel. Vďaka 
svojim kompaktným rozmerom a nízkej hmotnosti ponúka široké 
využitie v údržbe, výrobe a v dielňach a inde - je mimoriadne 
ekonomický.

bio.x A25

Príslušenstvo: sada koliesok 
obsahuje otočné kolieska s brzdou 
a zaručuje maximálnu mobilitu a 
pohodlné manévrovanie.  
Obj. č. 274-103-JA

Umývací stôl bio.x B60, sada koliesok 
v ponuke ako príslušenstvo
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Bočné madlá uľahčujú zdvíhanie a prepravu zariadenia.

Vymeniteľný filtračný sáčok (jemnosť: 100 µm).

Robustným čistiacim štetcom je možné odstrániť aj silné znečistenia.

Čistiaci kúpeľ je zahriaty na príjemných 41  C,  
čím je zaručené optimálne čistenie.

Ponorné čerpadlo sa zapína a vypína pomocou užívateľsky prívetíveho 
ovládania. 

Dvojplášťová čistiaca nádrž pre optimálnu stabilitu a tepelnú izoláciu. 

Viacstupňový filtračný systém, sa skladá z hrubého sita, jemného sita, 
magnetu a filtračného vrecka (jemnosť: 1μm)

Všetky elektronické komponenty zariadenia sú skombinované do kompaktnej 
technickej jednotky. 
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https://www.denios.sk/products/282183
https://www.denios.sk/products/274096
https://www.denios.sk/products/274097
https://www.denios.sk/products/274098
https://www.denios.sk/products/274103
https://www.denios.sk/products/274099
https://www.denios.sk/products/274103
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BIO.X MADE BY DENIOS

Typ bio.x C100

Pracovná výška [mm] 960
Šírka úžitkovej plochy [mm] 950
Hĺbka úžitkovej plochy [mm] 600
Celková nosnosť [kg] 250
Objem nádrže čistiaceho prostriedku [l] 100
Vonkajšie rozmery D x Š x V [mm] 770 x 1100 x 1010
Prevádzková teplota [°C] 41
Napätie [V] 230
Obj. č. Základný prístroj 274-084-JA
Obj. č. Kompletná sada (umývací stôl, veko a prvá náplň bio.x, zod-
povedá 100 l čistiacej kvapaliny) 274-092-JA

Veko

Obj. č. 274-093-JA
Vložka z perforovaného plechu na ochranu pracovnej plochy

Obj. č. 274-095-JA
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Typ bio.x C100 XL

Pracovná výška [mm] 990
Šírka úžitkovej plochy [mm] 1450
Hĺbka úžitkovej plochy [mm] 900
Celková nosnosť [kg] 250
Objem nádrže čistiaceho prostriedku [l] 100
Vonkajšie rozmery D x Š x V [mm] 1050 x 1600 x 1060
Prevádzková teplota [°C] 41
Napätie [V] 230
Obj. č. Základný prístroj 274-177-JA

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Robustný umývací stôl bio.x C100 z vlastnej výroby DENIOS spája 
moderný dizajn s maximálnou funkčnosťou a stabilnou konštruk-
ciou. Užívateľsky prívetivé zariadenie zaisťuje efektívne čistenie 
kartáčom, oplachovanie alebo máčanie v priestornom a prístupnom 
umývadle. 

bio.x C100

Čistiaci stôl bio.x C100 XL je jedinečný svojou veľkosťou a 
stabilitou. Čistenie obzvlášť veľkých a objemných dielov môžu 
vykonávať 2 osoby súčasne. Bezbariérová pracovná plocha zaručí 
maximálny komfort a dobrú prístupnosť zo všetkých strán. 

bio.x C100 XL
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Pevné čistiace štetce na extra dlhej hadici pre ľahké čistenie znečistených 
dielov.

Viacúrovňový filtračný systém, skladajúci sa z hrubého sita, jemného sita, 
magnetu. Vymeniteľný filtračný sáčok (jemnosť: 100 µm).

Dvojplášťová čistiaca nádrž pre optimálnu stabilitu a  tepelnú izoláciu

Dva štetce na extra dlhých hadiciach pre pohodlné kartáčovanie  
znečistených dielov. 

Funkčné ovládanie zaručuje úsporu energie o viac ako 50 % zvolením režimu 
úspory energie.

K čisteniu dielov dochádza pomocou trysky. Vďaka flexibilnej kĺbovej hadici 
môže byť tryska nastavená do požadovanej pozície.

Veľká pracovná plocha umožňuje pohodlné čistenie širokých a ťažkých dielov.
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https://www.denios.sk/products/274084
https://www.denios.sk/products/274092
https://www.denios.sk/products/274093
https://www.denios.sk/products/274095
https://www.denios.sk/products/274177
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Typ A4 S1

Obsah jednotlivých nádob 2,5 litra 10 litrov 2,5 litra 10 litrov

Obj. č. 179-235-JA 179-236-JA 179-229-JA 179-230-JA
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Typ Select 30 Select 40 Select 60 Select 80 Select 100 Select 120 Select 180 Select 300 Select 500

Objem [l] 2 3 5 7 7 10 15 22 41
Šírka vane [mm] 220 215 275 475 280 300 300 475 500
Hĺbka vane [mm] 120 115 125 110 220 215 370 270 330
Výška vane [mm] 95 145 145 145 145 195 195 195 290
Celkový výkon [W] 320 320 550 750 550 1000 1000 1500 2140
Tepelný výkon [W] 200 200 400 600 400 800 800 1200 1600
Obj. č. 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
Príslušenstvo

Obj. č. Košík z ušľachtilej ocele 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

NOVINKA

Zariadenia na čistenie ultrazvukom

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Ultrazvukové čistiace prístroje Elmasonic Select
 W výkonné a všestranné ultrazvukové čistiace zariadenia Elmasonic Select sú vybavené frekvenciou 37 kHz, 5 ultrazvukovými režimami 
a možnosťou uloženia až 4 čistiacich programov

 W praktické, konfigurovateľné funkcie, ako je hraničná teplota pre procesy a diely citlivé na teplotu, režim automatického odplyňovania  
a režim automatického spustenia ohrevu čistiacej kvapaliny pred čistením

 W 5 režimov ultrazvukového čistenia pre najlepšie výsledky čistenia a jednoduchú prípravu vzorky: 
degas: rýchle odplynenie čerstvo pripravených čistiacich roztokov a (HPLC) vzoriek 
eco: pre šetrné čistenie s tichým chodom a dlhšou životnosťou prístroja 
sweep: rovnomerné rozloženie výkonu ultrazvuku pre väčšinu čistiacich úloh 
pulz: odstraňuje odolné nečistoty pulzujúcim rozložením zvukového poľa 
dynamický: kombinuje pulzný a zametací ultrazvukový režim na zvýšenie celkového čistiaceho výkonu

 W akustická a vizuálna spätná väzba o prevádzkovom stave, napríklad na konci čistenia alebo pri nadmernej teplote
 W rôzne oblasti použitia: 
priemysel: priemyselné komponenty a diely, ako sú filtre, karburátory, dosky plošných spojov 
laboratórium: laboratórne prístroje, valce, pipety, špachtle, sitá atď. 
čistenie hodiniek a šperkov

Prehľadný, ľahko čitateľný displej zobrazuje 
všetky relevantné parametre čistenia, 
ako je zostávajúci čas čistenia a cieľová/
aktuálna teplota, je možné presné 
nastavenie.

Ultrazvukový čistič S1
 W kvapalný, ľahko kyslý čistiaci koncentrát 
pre čistenie farebných a ľahkých kovov, 
nerezu, skla a plastu

 W vhodný i pre pasiváciu  nekorodujúcej 
chrómovanej ocele

 W odstráni minerálne mazivá a oleje, 
oxidové vrstvy, koróziu a vápno

 W dávkovanie: 1 – 5 % do vody

Ultrazvukový čistič A4
 W univerzálny alkalický čistiaci 
koncentrát pre použitie napr. v 
laboratóriách, v dieľňach, v priemysle 
alebo v optike

 W odstráni chladiace emulzie, oleje. 
mazivá, zbytky zo spaľovania, sadze 
a prach

 W demulguje s väčšinou minerálnych 
olejov a mazív

 W vhodný na kovové, sklenené, 
keramické, plastové a gumové 
povrchy

 W dávkovanie: 2 – 5 % do vody

https://www.denios.sk/products/179235
https://www.denios.sk/products/179236
https://www.denios.sk/products/179229
https://www.denios.sk/products/179230
https://www.denios.sk/products/286312
https://www.denios.sk/products/286313
https://www.denios.sk/products/286314
https://www.denios.sk/products/286315
https://www.denios.sk/products/286316
https://www.denios.sk/products/286317
https://www.denios.sk/products/286319
https://www.denios.sk/products/286320
https://www.denios.sk/products/286321
https://www.denios.sk/products/179211
https://www.denios.sk/products/287258
https://www.denios.sk/products/287259
https://www.denios.sk/products/287260
https://www.denios.sk/products/287261
https://www.denios.sk/products/179213
https://www.denios.sk/products/179215
https://www.denios.sk/products/179217
https://www.denios.sk/products/287263
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Priemyselné čističe a technické spreje

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Typ
PURO-X 100 
univerzálne 

čistidlo

Puro-X 120 
čistidlo pre pra-

covisko

Puro-X 140 
čistidlo na 

podlahu

PURO-X 200 
čistidlo pre die-

lne a stroje
Puro-X 302

PURO-X 302 
priemyselné 

čistidlo
PURO-X 405

PURO-X 405 čistič 
bŕzd a odstraňo-

vač silikónu

Obsah jednotlivých nádob 5 litrov 5 litrov 5 litrov 20 litrov 5 litrov 10 litrov 5 litrov 10 litrov

Balenie (BJ) 1 Kanister 1 Kanister 1 Kanister 1 Kanister 1 Kanister 1 Kanister 1 Kanister 1 Kanister
Použiteľná koncentrácia 1 - 30 % neriedený 1 - 10 % 5 - 10 % neriedený neriedený neriedený neriedený
hodnota pH 10,5 8 13 11 – – – –
Obj. č. 229-283-JA 229-286-JA 229-292-JA 274-102-JA 229-310-JA 229-311-JA 229-322-JA 229-323-JA

Čistidlo bŕzd a odstraňovač silikónu 
PURO-X 405

 W účinné čistidlo na báze rozpúšťadla, napr. 
k rozsiahlemu jemnému čisteniu pred 
lakovaním

 W ľahké rozpustenie živočíšneho, rastlinného 
a minerálneho oleja a maziva, asfaltu, 
voskovacej, prírodnej a syntetickej živice

 W k použitiu na manulálne čistenie, 
nastriekanie a zotretie

Priemyselné čistidlo PURO-X 302

 W vysoko výkonné čistidlo a odstraňovač 
usadenín na čistenie strojov, motorov, 
motorov a dielov

 W spoľahlivo dostráni nielen prírodné a 
syntetické oleje a tuky, vosky, prírodné a 
syntetické živice z kovových a farbených 
povrchov

 W k čisteniu kovových, lakovaných povrchov 
alebo povrchov bez úpravy, nerozpúšťa 
vytvrdnutú farbu, väčšinu plastov a gumu 
 
 

Dielenské čistidlo strojov PURO-X 200

 W vynikajúca schopnosť rozpúšťať nečistoty: 
odstraňuje hrubé usadeniny, zatvrdé zvyšky,  
živicu, olej  a mastnostu z podlahy v halách, 
zo strojov, nerezu, ocele, keramiky, skla a 
lakovaných povrchov

 W k nastriekani a zotretiu
 W univerzálne použitie do strojoch na 
čistenie podláh, ultrazvukových čističiek, 
rozprašovačov čerpadiel alebo do čisatiacich 
kúpeľov

Puro-X 140 čistidlo na podlahu

 W alkalický vysoko výkonný čistič na 
intenzívne čistenie podláh, strojov, vozidiel, 
motorov atď., v priemysle, obchode a 
poľnohospodárstve

 W veľmi dobrá schopnosť rozpúšťať mastnotu 
a nečistoty proti zvyškom oleja a mastnoty, 
vosku, oderu gumy atď. 

 W na použitie k strojom na čistenie podláh, 
vysokotlakovým čističom, rozprašovačom 
a ultrazvukovým prístrojom alebo čistenie, 
stieranie a umývanie

Čistidlo pre pracovisko PURO-X 120

 W vysoko výkonné čistidlo pre všetky plastové a 
sklenené povrchy na pracovisku

 W ľahko odstraňuje ľahkú mastnotu, odtlačky 
prstov, prach  a pod.  z kovu, gumy, plastu, 
textílie a citlivých povrchov, ako je sklo, 
okuliare a obrazovky

 W nevysušuje
 W nepodlieha povinnosti označovania

Univerzálne čistidlo  PURO-X 100

Priemyselné čistidlá

 W vysoko koncentrovaný čistiaci a odmasťovací 
prostriedok pre najrôznejšie druhy nečistôt 
v priemysle, dieľňach, kanceláriách a 
poľnohospodárstve

 W spoľahlivo odstraňuje olej, tuk, vosk, 
atrament, nikotín a sadze z rôznych 
povrchov, ako je kov, betón, kameň, vinyl, 
guma a plast

 W k nastriekaniu a zotretiu 
 

https://www.denios.sk/products/229283
https://www.denios.sk/products/229286
https://www.denios.sk/products/229292
https://www.denios.sk/products/274102
https://www.denios.sk/products/229310
https://www.denios.sk/products/229311
https://www.denios.sk/products/229322
https://www.denios.sk/products/229323
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V uzatvorenom vyhotovení so zvýšenou nosnosťou, 
k čisteniu ťažkých dielov v malom priestore, 
prípojka na 50-litrový sud, Obj. č. 259-449-JA

Typ F2 G50-I BK50

Vybavenie prípojka na sud s objemom 50 litrov
Pracovná výška [mm] 920 895 820
Šírka úžitkovej plochy [mm] 790 790 646
Hĺbka úžitkovej plochy [mm] 490 490 465
Celková nosnosť [kg] 100 150 50
Vonkajšie rozmery D x Š x V [mm] 800 x 671 x 1125 500 x 800 x 1100 656 x 475 x 1005
Napätie [V] 230 230 230
Obj. č. 117-512-JA 259-449-JA 148-469-JA
Príslušenstvo – – Záchytná vaňa
Obj. č. – – 117-511-JA

Čistiaci prostriedok RF EL Purgasol

Obj. č. 50 l 117-505-JA 117-507-JA 259-447-JA
Obj. č. 200 l 117-506-JA 117-508-JA 259-448-JA

Výmena čistiacej kvapaliny: 
nie sú predpísané žiadne 
intervaly výmeny. Profesijné 
združenia však odporúčajú 
minimálnu výmenu sudov raz 
ročne.
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Univerzálne použitie do mnohých oblastí

Zariadenie na čistenie dielov

Na univerzálne použitie v dielniach, obzvlášť 
kompaktné, prípojka na sud s objemom 50 litrov, 
Obj. č. 148-469-JA

Umývací stôl typ BK50

Čistiaca kvapalina

Mobilná verzia na zmenu miesta použitia, s 
veľkou pracovnou plochou, prípojka na sud s 
objemom 50 litrov, Obj. č. 117-512-JA

Umývací stôl typ G50-IUmývací stôl typ F2

 W vynikajúci čistiaci účinok
 W odstraňuje olejové a mastné znečistenia
 W čistiaca kvapalina podlieha pravidelným prísnym kontrolám, ktoré 
vykonávajú nezávislé inštitúty, čím zaručujú čo najlepšiu kvalitu

 W čistič za studena bez arómy, pre najvyššie nároky, na báze uhľovodíkov
 W vhodné pre akýkoľvek druh povrchu
 W nepodlieha žiadnym špeciálnym prevázkovým normám pre použitie

(bez čistiacej tekutiny)

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

(bez čistiacej tekutiny)

 W umývací stôl v robustnej konštrukcii z oceľového plechu, lakovaný
 W na manuálne čistenie dielov z kovu a plastu znečistených od maziva
 W ideálne do každej opravárenskej dielne

https://www.denios.sk/products/259449
https://www.denios.sk/products/117512
https://www.denios.sk/products/259449
https://www.denios.sk/products/148469
https://www.denios.sk/products/117511
https://www.denios.sk/products/117505
https://www.denios.sk/products/117507
https://www.denios.sk/products/259447
https://www.denios.sk/products/117506
https://www.denios.sk/products/117508
https://www.denios.sk/products/259448
https://www.denios.sk/products/148469
https://www.denios.sk/products/117512
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Obj. č. 117-492-JA

Typ KP K M MD

Vybavenie prípojka na sud s objemom 200 litrov
Pracovná výška [mm] 920 922 870 870
Šírka úžitkovej plochy [mm] 790 790 1135 1135
Hĺbka úžitkovej plochy [mm] 540 540 660 660
Celková nosnosť [kg] 80 80 250 250
Vonkajšie rozmery D x Š x V [mm] 800 x 550 x 265 800 x 550 x 525 1145 x 670 x 1050 1165 x 695 x 1055
Napätie [V] 230 230 230 230
Obj. č. 148-465-JA 117-500-JA 117-492-JA 117-491-JA
Príslušenstvo Záchytná vaňa
Obj. č. 117-510-JA 117-510-JA 117-509-JA 117-509-JA
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TOPSELLER

na čistenie obzvlášť veľkých a ťažkých dielov, 
maximálna nosnosť a veľkosť pracovnej plochy, 
prípojka na zátku suda s objemom 200 litrov 
(bez vane a čistiacej tekutiny)

Umývací stôl typ MUmývací stôl typ KP

Zariadenie na čistenie dielov

Umývací stôl stôl typ K

Na čistenie neskladovateľných a ťažkých dielov, 
aplikuje sa priamo na sud čistiaceho prostriedku, 
obzvlášť kompaktné, jednoduchá montáž, prípojka na 
sud s objemom 200 litrov  

Umývací stôl typ MD

Výhody použitia 
typu RF:

Výhody použitia 
typu EL:

 W rýchle odparovanie bez zbytkov pre ďalšiu 
manipuláciu s predmetmi, ktoré majú byť 
čistené, rýchlosť odparovania VZ 90 (éter = 1)

 W takmer bez zápachu (jemné), extrémne 
zbavené arómy

 W nekorodujúce
 W vhodné pre použitie v potravinárskom 
priemysle, NSF registračné číslo: 145694

Výhody používania 
pre typ Purgasol:

 W rýchle rovnomerné odparovanie
 W mierny, typický zápach
 W hydratácia, žiadna korózia, 
dočasná ochrana proti korózii

Umývací stôl  MD ako typ M,  avšak s krytom, 
bočnými plynovými vzperami na uľahčenie otvorenia,, 
Obj. č. 117-491-JA

 W pomalé a rovnomerné odparovanie, vďaka tomu 
intenzívna penetrácia znečisteného povrchu, 
rýchlosť odparovania VZ 550 (éter = 1)

 W mierny zápach, zbavené arómy
 W hydratačné, žiadna korózia, dočasná ochrana 
proti korózii

Na čistenie veľkých dielov, s pracovnou plochou 
obmedzenou z 3 strán, aplikuje sa priamo na sud 
čistiaceho prostriedku, obzvlášť kompaktné, prípojka 
na sud s objemom 200 litrov (bez čistiacej tekutiny)

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Obj. č. 117-500-JAObj. č. 148-465-JA

 W patentované samonasávacie obehové čerpadlo, bezúdržbové
 W oblasti používania: priemyselné čistenie dielov a odmasťovanie povrchov, údržba výrobných zariadení, 
čerpadiel, motorov a ostatných častí strojových zariadení

https://www.denios.sk/products/117492
https://www.denios.sk/products/148465
https://www.denios.sk/products/117500
https://www.denios.sk/products/117492
https://www.denios.sk/products/117491
https://www.denios.sk/products/117510
https://www.denios.sk/products/117510
https://www.denios.sk/products/117509
https://www.denios.sk/products/117509
https://www.denios.sk/products/117491
https://www.denios.sk/products/117500
https://www.denios.sk/products/148465
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PRÍSLUŠENSTVO

Objem [l] 45 60 105

Vonkajšie rozmery 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-JA 156-554-JA 156-553-JA
Príslušenstvo

Obj. č. Sitové dno 117-270-JA 156-592-JA 156-591-JA
Obj. č. Košík na diely 117-269-JA 117-269-JA 117-269-JA
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FALCON čistenie dielov 
pomocou ponorných nádob 
 

FALCON čistiace nádoby

Voliteľnou súčasťou balenia je vyberateľné dierované 
dno, ktoré je upravené na rozmery ponornej nádrže.

Veko sa otvára pomocou pedála. Proces 
uzatvárania prebieha automaticky 
po uvoľnení pedála. Plynová pružina 
zaisťuje pomalé zatváranie, čím sa riziko 
zranenia minimalizuje.

Kôš na diely z nerezu

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

 W ergonomické,  bezpečné a pohodlné čistenie väčších dielov
 W vhodné aj na odkladanie menších otvorených nádob
 W veko sa otvára pohodlne nožným pedálom
 W s plynovou vzperou a výpustným ventilov z ušľachtilej ocele
 W plynový pedál zaisťuje pomalé uzatváranie veka, týmto sa minimalizuje 
nebezpečenstvo úrazu

 W veko a čistiaca nádoba vyrobené z nerezu 1.4301 (V2A)
 W dobrá odolnosť aj voči kontaminovaným kvapalinám
 W stojan z ocele, slúži ako vodotesná odkvapkávacia vaňa

dno sita vyrobené z nerezu

Kôš na diely z nerezu, 
vonkajšie rozmery 
š x h x v [mm] 400 x 280 x 90

https://www.denios.sk/products/117268
https://www.denios.sk/products/156554
https://www.denios.sk/products/156553
https://www.denios.sk/products/117270
https://www.denios.sk/products/156592
https://www.denios.sk/products/156591
https://www.denios.sk/products/117269
https://www.denios.sk/products/117269
https://www.denios.sk/products/117269
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Objem (l) 2 4 8

Vybavenie s ponorným sitom s ponorným sitom kôš na diely (ako príslušenstvo)
Rozmery Ø x V (mm) 264 x 102 264 x 152 255 x 262
Obj. č. Oceľ 282-404-JA 282-405-JA –
Obj. č. Ušľachtilá oceľ 282-407-JA 282-408-JA 282-409-JA
Príslušenstvo

Obj. č. Uzemňovací kábel Quick-Connect 283-933-JA 283-933-JA 283-933-JA
Obj. č. kôš na diely z nerezu – – 282-410-JA

 

PRÍSLUŠENSTVO

Nádoby na čistenie malých dielov

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     

 

Ponorné sito s pružinou, 
poistka proti prešľahnutiu 
plameňa (pre 2 a 4 l 
verzie)

s uzemňovacou prípojkou, 
vhodnou pre uzemňovací 
kábel Quick-Connect

8-litrová čistiaca 
nádoba pre malé diely 
s integrovaným košom 
na diely (k dispozícii ako 
príslušenstvo) 

Samozatváracie veko s 
tavným uzáverom 
(pre 8 litrovú nádobu)

Uzemňovací kábel 
Quick-Connect

Obj. č. 283-933-JA

kôš na diely z nerezu

Obj. č. 282-410-JA

FALCON čistič malých dielov - objem 2 až 8 litrov
 W vysoko kvalitná nádoba, voliteľne v žiarovo zinkovanom vyhotovení so žltým lakovaním alebo z nerezu
 W ideálne na čistenie alebo odmasťovanie malých dielov
 W integrované úchyty  pre jednoduchú a bezpečnú prepravu nádoby
 W 2 a 4 litrové verzie s odpruženým ponorným sítkom pre cielené čistené diely optimalizované s perforáciou 
vďaka lepšiemu okraju ideálne tiež pre samec diely, ako sú skrutky

 W u verzie s objemom 8 litrov zabezpečí tavná poistka automatické uzatvorenie veka v prípade požiaru
 W štandardne s uzemnením, vhodné aj pre uzemňovací kábel Quick-Connect 283-933

https://www.denios.sk/products/282404
https://www.denios.sk/products/282405
https://www.denios.sk/products/282407
https://www.denios.sk/products/282408
https://www.denios.sk/products/282409
https://www.denios.sk/products/283933
https://www.denios.sk/products/283933
https://www.denios.sk/products/283933
https://www.denios.sk/products/282410
https://www.denios.sk/products/283933
https://www.denios.sk/products/282410
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Materiál Oceľ Ušľachtilá oceľ Polyethylén

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

Vonkajšie rozmery 
Š x H x V [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

Obj. č. bez uzemňovacej prípojky 187-531-JA 187-532-JA 211-600-JA 211-601-JA 263-215-JA 263-216-JA
Obj. č. s uzemňovacou prípojkou 283-920-JA 283-921-JA 283-931-JA 283-932-JA – –
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BESTSELLER

Úsporná vlhčiaca kanvica

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Bezpečné čistenie s postrekovacími  kanvicami FALCON

ľahko ovládateľná pumpička 
s odpruženým namáčacím 
tanierom z ušľachtilej ocele

 W na bezpečné zvlhčenie čistiacich handier a špongií
 W úsporné, zvyšná kvapalina stečie späť do nádoby
 W ochrana vďaka mechanizmu na redukciu výparov

FALCON zvlhčovače tkanín 

 W ochrana pred prešľahnutím plameňa vďaka integrovanej protiplameňovej zábrane (všetky oceľové a nerezové nádoby)
 W ľahko použiteľný mechanizmus s odpruženým namáčacím tanierom 
 W vysokokvalitné nádoby z nerezu 1.4404 (SUS 316 L), z pozinkovanej ocele so žltým ochranným náterom alebo v plastovej verzii z polyetylénu

Obj. č. 270-601-JA

FALCON lievik z ocele, zinkovaný

Uzemňovací kábel 
Quick-ConnectFALCON nerezový lievik 

Obj. č. 187-534-JA

Obj. č. 187-536-JA

FALCON zvlhčovače tkanín z polyetylénu, vysoko 
chemicky odolné voči kyselinám a lúhom.

Všetky zvlhčovače tkanín z ocele a nerezu sú v ponuke s uzemňovacím káblom, 
vhodné pre uzemňovací kábel Quick-Connect (283933)

FALCON bezpečnostné nádoby so 
stáčacím kohútom

Pozri stranu

398

https://www.denios.sk/products/187531
https://www.denios.sk/products/187532
https://www.denios.sk/products/211600
https://www.denios.sk/products/211601
https://www.denios.sk/products/263215
https://www.denios.sk/products/263216
https://www.denios.sk/products/283920
https://www.denios.sk/products/283921
https://www.denios.sk/products/283931
https://www.denios.sk/products/283932
https://www.denios.sk/products/270601
https://www.denios.sk/products/187534
https://www.denios.sk/products/187536
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Materiál Oceľ Ušľachtilá oceľ

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

Rozmery Ø x V (mm) 165 x 300 190 x 345 165 x 300 190 x 345
Obj. č. 188-956-JA 188-957-JA 204-618-JA 204-619-JA

Záchytné vane z ocele 
alebo nerezu, pre malé 
nádoby

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.

Úsporná vlhčiaca kanvica

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Bezpečné čistenie s postrekovacími kanvicami FALCON

FALCON postrekovacie kanvice z ocele a ušľachtilej ocele
 W úsporné a dávkované postrekovanie plôch a dielov určených na čistenie
 W ergonomický postrekovací nadstavec z plastu s nastaviteľnou tryskou
 W integrovaná pumpička z plastu
 W vysoká odolnosť proti mnohým čistiacim prostriedkom
 W vysokokvalitná nádoba z ušľachtilej ocele 1.4404 (SUS 316 L) alebo 
pozinkovaná verzia so  žltým lakovaním

Postrekovacie kanvice FALCON umožňujú dávkovaný postrek 
a jednoduché čistenie znečistených plôch.

 

Všetky nádoby FALCON sú dodávané vrátane viacjazyčnej 
bezpečnostnej nálepky na označenie obsahu s novými 
symbolmi nebezpečenstva podľa GHS.

Pozri stranu

15

https://www.denios.sk/products/188956
https://www.denios.sk/products/188957
https://www.denios.sk/products/204618
https://www.denios.sk/products/204619


Vysoko kvalitné čistiace handry pre priemyselné 
použitie (podľa DIN 61650)

 W lepšia kvalitu z čistých recyklovaných produktov
 W nemá cudzie diely, ako nity, tlačidlá alebo zipsy

Typ BW

Typ KB Typ TB / TB-B

Typ TW / TW-B

Typ HB
 W z farebného a trvanlivého materiálu 
froté

 W vysoká savosť, ideálne na sušenie 
vlhkých povrchov

 W veľmi savý a mäkký, vhodný na veľmi 
citlivé povrchy

Objednajte si v balení 
- 3 dávkovacie boxy po 130 utierok 
- 3 x 10 kg lisované kocky 
- 30 x 10 kg lisované kocky (plná paleta)

476
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www.denios.sk/shop

Čistiace handry 
v dávkovači

Typ TB-B TW-B FB-B

Verzia Trikot pestrofarebný Úplet, biely Flanel, pestrofarebný
Balenie (BJ) 3 ks 3 ks 3 ks
Počet utierok 390 390 390
Rozmer utierky [mm] 380 x 380 380 x 380 380 x 380
Hmotnosť / zásobník [kg] 5,0 5,0 3,5
Obj. č. 246-193-JA 246-192-JA 246-194-JA

Typ KB TB BB HB TW BW HW

Verzia Katún, farebné Trikot pestrofarebný Posteľná bielizeň, 
svetlo sfarbená Froté, farebné Úplet, biely Posteľná bielizeň, 

biela Froté, biele

Obj. č. 3 lisované kocky po 10 kg 158-024-JA 158-019-JA 246-189-JA 246-191-JA 158-022-JA 158-027-JA 246-190-JA
Obj. č. 30 lisovaných kociek po 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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Výhodné ceny pre 
velkoodberateľov, informujte 
sa na 0800 11 80 70

Typ BB
 W zo svetlej bavlnenej posteľnej  bielizne
 W najlepšie sa hodí pre použitie na citlivých 
povrchoch, pretože takmer nemá švy

Typ HW
 W z bieleho a trvanlivého materiálu froté
 W vysoká savosť, preto sa ideálne hodí na sušenie 
vlhkých povrchov, farebne stále

Typ FB-B
 W z obzvlášť mäkkých 
flanelových látok, triedené 
podľa farby

 W savé a flexibilné, aby sa dali 
čistiť aj nerovné plochy

 W čistá biela bavlnená látka, 
mäkká, veľmi savá, bez 
rozstrapkania

 W ideálne sa hodí na rozpúšťadlá

 W klasické trikotážne handry z mäkkých, 
savých a svetlých bavlnených látok

 W vhodné pre dielne, čistenie strojov a nádob 
- všade tam, kde treba odstrániť väčšie 
množstvo kvapalín

 W z ľahkej zmesi bavlny (mix farieb) pre hrubé 
znečistenie

 W najlepšie sa hodí na použitie v dielňach, 
stavebníctve atď.

 W ideálne sa hodí na leštenie 
lakovaných povrchov, ak sa napr. 
handry na čistenie nesmú používať 
kvôli sfarbeniu

 W vyhotovené z pranej bielej 
posteľovej bielizne z bavlny 
(recyklovateľný tovar)

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Čistiace handry v 
lisovaných balíkoch

https://www.denios.sk/products/246193
https://www.denios.sk/products/246192
https://www.denios.sk/products/246194
https://www.denios.sk/products/158024
https://www.denios.sk/products/158019
https://www.denios.sk/products/246189
https://www.denios.sk/products/246191
https://www.denios.sk/products/158022
https://www.denios.sk/products/158027
https://www.denios.sk/products/246190
https://www.denios.sk/products/158037
https://www.denios.sk/products/158030
https://www.denios.sk/products/285746
https://www.denios.sk/products/285747
https://www.denios.sk/products/158034
https://www.denios.sk/products/158038
https://www.denios.sk/products/285748


Verzia Rola, biela Utierka, biela, skladaná

Balenie (BJ) 2 rola(-y) 8 bal.
Počet útržkov / BJ 1000 720
Rozmer handričky (mm) 300 x 380 300 x 380
Obj. č. 246-187-JA 246-188-JA
Príslušenstvo – Zásobník na čistiace handry
Obj. č. – 263-288-JA
Vonkajšie rozmery D x Š x V [mm] – 205 x 205 x 90

PRÍSLUŠENSTVO
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5Čistiace hadry

Verzia Rola, biela Utierka, biela, skladaná

Balenie (BJ) 1 rola(-y) 10 bal.
Počet útržkov / BJ 500 500
Rozmer handričky (mm) 380 x 400 300 x 380
Plošná hmotnosť  [g/m²] 80 80
Obj. č. 246-182-JA 273-933-JA

Typ N 19 D 19

Papierové čistiace utierky, biele, 1 
vrstvové, 12 rolí à 125 m, šírka 22 cm

Papierové čistiace utierky, biele, 1 
vrstvové, 6 rolí à 30 m, šírka 22 cm

Obj. č. 248-314-JA 248-315-JA
Príslušenstvo Praktický dávkovací box vrátane súpravy na nástennú montáž
Obj. č. 249-664-JA 249-666-JA
Vonkajšie rozmery D x Š x V [mm] 180 x 172 x 345 250 x 230 x 365
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Čistiace utierky typ AT nepúšťajú vlákna 

Ekologické čistiace obrúsky typ Bio White

Čistiace utierky Basic

 W individuálne dávkovanie: pomocou 
zaoblenej rezacej lišty si môžete odtrhnúť 
ľubovoľne dlhú papierovú utierku

 W maximálna 
hygiena, 
používateľ sa 
dotýka len 
papierovej utierky

Praktický dávkovací box 
vrátane súpravy na nástennú 
montáž

 W hrubé utierky z flísu
 W odolné proti roztrhnutiu, bez rozstrapkávania
 W na náročné čistenie a odstraňovanie vysoko odolných nečistôt a mastnoty, ako je napr. 
odmasťovanie ozubených kolies

 W z hygienických celulózových polyprophylénových vlákien s vysokou absorpčnou kapacitou
 W vhodné pre zachytenie oleja, mazív a vodnatých roztokov
 W vhodné na suché i mokré povrchy
 W k použitiu i na drsný  povrch
 W odolné voči kyselinám a lúhom

 W bez rozstrapkania, hygienická utierka pre takmer všetky ľahké čistiace práce
 W 100% biologicky odbúrateľná a kompostovateľná, ekologická alternatíva k syntetickým 
vláknam

 W obzvlášť hrubé a sorpčné špeciálne vlákno z celulózy a polylactidu

 W ideálne pre čistiace práce
 W ideálne do oblastí s vysokými požiadavkami na 
hygienu

 W šetrná voči životnému prostrediu a hygienická 
utierka z čistej buničiny, biela

 W praktický prístup (nástenný dávkovač sa dodáva 
ako príslušenstvo)

 W vnútorný návin zaručí pri použití nástenného 
zásobníka neustálu čistotu utierky

Praktický dávkovací box pre čistiace utierky 
typ N 19 a D 19 (pozri vedľajšiu tabuľku)

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     

vďaka voštinovému vzoru nekĺzavý povrch

https://www.denios.sk/products/246187
https://www.denios.sk/products/246188
https://www.denios.sk/products/263288
https://www.denios.sk/products/246182
https://www.denios.sk/products/273933
https://www.denios.sk/products/248314
https://www.denios.sk/products/248315
https://www.denios.sk/products/249664
https://www.denios.sk/products/249666


TOPSELLER

Čistiace hadry

www.denios.sk/shop

Verzia Rola, modrá, 3-vrstvová, označenie EÚ Rola, biela, 3-vrstvová

Balenie (BJ) 1 rola(-y) 1 rola(-y)
Počet útržkov / BJ 989 920
Rozmer handričky (mm) 370 x 380 370 x 380
Materiál Recyklovaná celulóza celulóza
Obj. č. 130-036-JA 130-037-JA

Verzia Rola Rola

Balenie (BJ) 1 rola(-y) 4 rola(-y)
Počet útržkov / BJ 700 1000
Rozmer handričky (mm) 260 x 350 mm 200 x 300 mm
Obj. č. 130-038-JA 123-192-JA

Verzia Utierka, biela, skladaná Utierka, tyrkysová, skladaná Rola

Balenie (BJ) 10 bal. 1 krabice 2 rola(-y)
Počet útržkov / BJ 500 200 1000
Rozmer handričky (mm) 300 x 380 300 x 380 300 x 380
Obj. č. 130-040-JA 130-041-JA 130-042-JA
Príslušenstvo Zásobník na čistiace handry – –
Obj. č. 263-288-JA – –
Vonkajšie rozmery D x Š x V [mm] 205 x 205 x 90 – –

Výhodné ceny pre velkoodberateľov, informujte sa na 0800 11 80 70
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Čistiace handry a utierky

Čistiace utierky odolné proti rozpúšťadlám

Pevné čistiace utierky

 W na univerzálne použitie v laboratóriách, elektropriemysle alebo do 
výrobnej oblasti

 W textilná utierka z polyesteru s celulózovými vláknami, ktorá rýchle saje, 
je odolná voči rozpúšťadlám a nezanecháva vlákna

 W mimoriadne odolná proti roztrhnutiu v suchom a mokrom stave

 W rozmer utierky 30 x 38 cm
 W idálny odmasťovač, vhodný k použitiu v  
potravinárskom priemysle

 W pevná čistiaca utierka do priemyslu či dielní
 W 2-vrstvová čistiaca utierka na jednoduché odstraňovanie 
nečistôt

 W drsná utierka pre oblasť priemyslu a do dielní
 W odolná proti roztrhnutiu, nevytvára chumáče a dobre saje
 W vyrobená z kvalitnej celulózy s pridaným stabilizujúcim 
latexom

 W obzvlášť odolná proti roztrhnutiu a bez chĺpkov

 W ideálne pre použitie vo všetkých priemyselných oblastiach, 
autodieľňach a pod.

 W k čisteniu a zachyteniu nečistôt, olejov a maziva
 W 4-vrstvové utierky z buničiny sú výnimočne odolné proti 
roztrhnutiu a nevytvárajú chumáče

 W určené pre odstraňovanie kovových špón a k použitiu počas 
servisných prác

 W vyrobené z recyklovaného  papiera (modrého),  
príp. z celulózy (bielej)

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

https://www.denios.sk/products/130036
https://www.denios.sk/products/130037
https://www.denios.sk/products/130038
https://www.denios.sk/products/123192
https://www.denios.sk/products/130040
https://www.denios.sk/products/130041
https://www.denios.sk/products/130042
https://www.denios.sk/products/263288


Typ X 170

Balenie (BJ) 2 rola(-y)
Verzia 2-vrstvové
Počet útržkov / BJ 2520
Vonkajšia šírka [mm] 330
Obj. č. 248-316-JA

CENOV HIT

Čistiace hadry

Verzia Rola Utierka, skladaná

Balenie (BJ) 1 rola(-y) 6 bal.
Počet útržkov / BJ 500 300
Rozmer handričky (mm) 320 x 380 380 x 400
Obj. č. 129-659-JA 278-345-JA
Príslušenstvo – Zásobník na čistiace handry
Obj. č. – 263-288-JA
Vonkajšie rozmery D x Š x V [mm] – 205 x 205 x 90

Výhodné ceny pre velkoodberateľov, informujte sa na 0800 11 80 70
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Čistiace utierky na opakované použitie

 

Opätovne 
použiteľné čistiace 
utierky, rozmery 
jednej utierky na 
kotúči: 32 x 38 cm

Pevné 
priemyselné 
utierky

 W ideálne pre použitie vo všetkých 
priemyselných oblastiach, autodieľňach 
a pod.

 W špeciálne pre použitie pri značnom 
znečistení

 W najlepší pomer cena-výkon: ideálne i pri 
veľkej spotrebe

 W idálne pre odstránenie kovových špón a k 
použitiu počas servisných prác

 W trvanlivá utierka z buničiny, hnedá

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Verzia Rub & Scrub All Purpose

Balenie (BJ) 6 6
Počet útržkov / BJ 450 600
Rozmer handričky (mm) 200 x 250 mm 200 x 250 mm
Obj. č. 273-345-JA 273-344-JA

Vlhké čistiace utierky
rychlo a efektívne vyčistí ruky, povrchy a náradie, bez použitia vody 
ideálne nielen pre použitie na cestách, napr. v servisných vozidlách, 
ale tiež priamo na pracovisku

typ All Purpose
 W čistiaca utierka s jemnou citrónovou vôňou
 W bez použitia vody efektívne a šetrne odstráni olej, vosk,farbu a iné nečistoty z Vašich rúk
 W hladký povrch sa nestrapká

typ Rub & Scrub
 W čistiaca utierka s drsnou plochou odstráni i tie najodolnejšie nečistoty
 W bez použitia vody efektívne odstráni olej, mazivo, vosk a iné nečistoty z náradia, 
drátikov a ďalších povrchov

 W hladká a mäkká zadná strana, ideálne pre bežné manuálne čistenie

 W vhodná do všetkých priemyselných oblastí, napr. na čistenie a údržbu výrobných strojov a náradia
 W bezpečne absorbuje oleje, tuky a mastnotu
 W super pevné, odolné voči rozpúšťadlám, po vypraní znovu použiteľné
 W s touto pevnou utierkou odolnou voči predratiu je možné odstrániť aj vysoko odolné nečistoty
 W vyrobené z polypropylénu (PP)

https://www.denios.sk/products/248316
https://www.denios.sk/products/129659
https://www.denios.sk/products/278345
https://www.denios.sk/products/263288
https://www.denios.sk/products/273345
https://www.denios.sk/products/273344


www.denios.sk/shop

Magnetické zametacie prístroje

 W na zachytenie kovových pilín, klincov a malých kovových dielov z obrábacích  strojov 
(ako frézy, sústruh, vŕtačka) alebo pracovných stolov

 W bezpečne priťahuje malé kovové časti
 W ľahký nehrdzavejúca konštrukcia
 W pohodlné oddelenie zozbieraných kovových častí vytiahnutím stredovej tyče
 W celková dĺžka: 410 mm

 W výškovo nastaviteľné kolieska pre nerovnú podlahu
 W po stlačení ergonickej páky sa zachytené diely uvoľnia z magnetu
 W nenáročný na údržbu

Magnetický zametací stroj

Magnetický zberač

Vďaka usporiadaniu koliesok je 
možné zájsť i do rohov a hrán.

Po zošliapnutí pedála sa nazboerané 
kovové častice uvoľnia.

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

 W k  zachyteniu kovových častíc (napr. náradie, skrutky, čapy, špóny, profily,...) 
na ťažko prístupných miestach

 W magnetická hlavica nastaviteľná v uhle až 150°
 W teleskopická násada, vysúvateľná v rozsahu 66 až 104 cm
 W rozsah zametacej plochy: 84 cm², šírka zametania: 28 cm

Obj. č. 268-052-JA
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Magnetická tyč

Obj. č. 257-417-JA

Obj. č. 268-049-JA

 W optimalizované magnetické pole pre bezpečné zachytenie železných častíc zo spojov a drážok
 W v stabilnom kryte z nerezu - vhodný i pre použitie na voľnom priestranstve

 W ideálne riešenie pre ťažko dostupné miesta

s ergonomickou rukoväťou a úchytom na zavesenie

tel
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https://www.denios.sk/products/268052
https://www.denios.sk/products/257417
https://www.denios.sk/products/268049


NOVINKA

Zametacia šírka 455 mm 610 mm 915 mm

Vonkajšie rozmery 
Š x H x V (mm) 570 x 178 x 1300 950 x 190 x 1300 1250 x 200 x 1300

Obj. č. 179-680-JA 284-060-JA 284-061-JA

Magnetické metly

Magnetická metla pre vysokozdvižný vozík

 W výborne sa hodí aj na nerovné a drsné podlahy, napr. zo štrku, betónu s 
prasklinami, dlaždíc

 W jednoduché upevnenie na vysokozdvižný vozík
 W magnetická metla spoľahlivo zachytáva kovové diely do vzdialenosti 14 cm
 W uvoľňovanie zachytených kovových dielov sa vykoná zodvihnutím rukoväte
 W záchytná kapacita až 80 kg
 W šírka magnetu (mm): 910

 W teleskopická tyč s možnosťou 
nastavenia 640 - 1020 mm

 W ergonomicky tvarovaná tyč, 
rukoväť s prehĺbeniami pre prsty 
a protišmykové vybavenie

 W výška metly s možnosťou 
nastavenia 19 - 38 mm

 W mimoriadne veľké profilované 
kolieska pre ľahké a bezpečné 
ovládanie

 W silný a trvácny magnet na odstránenie nebezpečných kovových dielov z 
povrchov dopravných komunikácií, podláh atď.

Magnetická metla s nastaviteľnou 
teleskopickou násadou

 W na odstránenie zdrojov nebezpčných kovových častí z povrchov
 W bezproblémové zachytenie pilín a iných železných častíc, s ktorými si bežné zmetáky neporadia
 W magnetické metly priťahujú kovové diely zo škár a rýh, kde zlyháva metlička, metla a zametací stroj

 W ľahké odstránenie zachytených 
kovových dielov vďaka 
jednoduchému uvoľňovaciemu 
mechanizmu na tyči

 W teleskopická násada dlhá 690 
až 1020 mm

 W na zachytenie kovových častí na ťažko prístupných miestach
 W magnetická hlavica nastaviteľná v uhle až 180°
 W teleskopická násada, výsuvná v rozsahu 69 až 102 cm

Magnetické metly 
s teleskopickou 
násadou

Magnetická metla 
"Heavy Duty"

Jednoduché uvoľnenie zberného 
materiálu potiahnutím rukoväte na 
hornej strane.

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Magnetické metly
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Obj. č. 268-053-JA

Obj. č. 268-047-JA

Obj. č. 268-046-JA

https://www.denios.sk/products/179680
https://www.denios.sk/products/284060
https://www.denios.sk/products/284061
https://www.denios.sk/products/268053
https://www.denios.sk/products/268047
https://www.denios.sk/products/268046


Obsah: 
1 vákuové čerpadlo s 
uzatváracím ventilom a 
obmedzovač plniaceho 
množstva 
2 m vákuová hadica, ø 38 mm 
1 Camlock rýchlospojka  
3-dielna sacia rúra 
1 podlahová tryska s gumenou 
lištou 
1 ručná tryska

www.denios.sk/shop

Obj. č. 123-224-JA

Príslušenstvo

Obj. č.

Vákuová hadica pre vysávač na kvapaliny typ SV 6.4 a SV 6.16, 3 m, Ø 38 mm 177-326-JA
Popruh pre 200 litrové štandardné sudy 174-321-JA
Sitko pre 200 l vysávač na kvapaliny 179-650-JA

Obsah: 
1 vákuové čerpadlo s uzatváracím 
ventilom a obmedzovačom plniaceho 
množstva 
1 pripojenie s 90˚ uhlom pre 2''-dieru  
2 m vákuová hadica, Ø 38 mm  
1 škárový nátrubok

Vysávač na kvapaliny SV 6.4

Vysávače na kvapaliny

Vysávač na kvapaliny SV 6.16

Vysávač na kvapaliny SV 6.16 
s podlahovou tryskou

 W použiteľné na odsávanie nafty alebo oleja z vozidiel alebo na 
vyprázdnenie záchytných vaní

 W s pneumatickým pohonom 

Vysávač na kvapaliny typ SV 6.4, určené 
na montáž na oceľový sud so zátkou 
(dodáva sa voliteľne)

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Obj. č. 123-223-JA

482

5
Či

st
en

ie
 a

 li
kv

id
ác

ia

 W vákuum pri 6 bar (mm/Ws): 4 000
 W hodí sa pre všetky oceľové sudy s jemným závitom 2"
 W filter nie je potrebný
 W plavák bráni preplneniu
 W možnosť opakovaného použitia odsatého materiálu

 W minimalizuje použitie absorpčných materiálov a znižuje 
náklady na likvidáciu

www.denios.sk/kat/12850

Viac produktov z kategórie 
Sudy nájdete tu:

https://www.denios.sk/products/123224
https://www.denios.sk/products/177326
https://www.denios.sk/products/174321
https://www.denios.sk/products/179650
https://www.denios.sk/products/123223
https://www.denios.sk/kat/12850


PumpOut

Verzia PumpOut PumpOut ATEX

Obj. č. 179-647-JA 186-281-JA

Verzia PressOut PressOut ATEX

Obj. č. 257-588-JA 257-589-JA
Príslušenstvo Nerezový sitko na filtrovanie cudzích telies

Obj. č. 173-840-JA 173-840-JA

Obsah: 
Venturiho čerpadlo s obmedzovačom plniaceho množstva (na nasávanie) 
Membránové čerpadlo (na odčerpávanie) 
Sacia hadica a rúra, podlahová tryska (nie na rozpúšťadlá!) 
Sitkový košík na filtrovanie pevných častíc 
200-litrová nádoba a prepravný vozík 
Sudový pás na zabránenie deformácií spôsobených podtlakom

Vysávače na kvapaliny

Absorpcia a odčerpanie pomocou jedného zariadenia

Obsah: 
Venturiho čerpadlo s obmedzovačom plniaceho 
množstva 
Sacia hadica a rúra 
Ručná a podlahová dýza (nie pre rozpúšťadlá!) 
50-litrový kontajner a prepravný vozík

PressOut

 W znižuje náklady na likvidáciu
 W minimalizuje potrebu sorpčných prostriedkov
 W bezúdržbový
 W vysáva čisté a znečistené kvapaliny z podlahy, zo strojov, nádob atď.
 W odčerpáva kvapaliny  z podlahy do zbernej nádoby

 W hodí sa najmä pre chladiace a oddeľovacie kvapaliny, olejové laky, farby, 
vodu na umývanie, naftu atď.

 W ideálne kombinovateľný s olejovými zberačmi
 W v ponuke v 2 verziách : PressOut a PumpOut

Typ PumpOut vysává kvapaliny z podlahy a čerpá ich do IBC nádrže.

Kombinované použitie: PumpOut čerpá chladiacu kvapalinu zo zariadenia a 
pritom oddeľuje častice od kvapaliny. Olejový plavák na 2“ otvore nádoby 
zachytí olej z povrchu. Potom sa vyčistená kvapalina čerpá späť do stroja.

Nasiaknutá kvapalina v nádobe  môže byť pneumaticky prečerpaná na 
vzdialenosť 2-3 m do zbernej nádoby ( napr. do IBC nádrže)

Úzka konštrukcia, svetlá 
výška 135 mm a priemer 
kolesa 100 mm zaručí 
jednoduchú manipuláciu i 
v stiesnenom priestore.

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     483
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pneumatický odsávač a čerpadlo pre kvapaliny s bodom vzplanutia nad +55 °C

Olejové plaváky Pozri stranu

484

https://www.denios.sk/products/179647
https://www.denios.sk/products/186281
https://www.denios.sk/products/257588
https://www.denios.sk/products/257589
https://www.denios.sk/products/173840
https://www.denios.sk/products/173840


Príslušenstvo

Obj. č.

ATEX predlžovacia hadica pre vysávače na kvapaliny, 3 m, ø 38 mm, antistatická 173-839-JA
Popruh pre 200 litrové štandardné sudy 174-321-JA
Filter pre 50 l vysávač na kvapaliny ATEX,  z nerezu, k odfiltrovaniu pevných častíc 173-840-JA
Sitko pre 200 l vysávač na kvapaliny 179-650-JA

 W možnosť použitia aj v potenciálne výbušných priestoroch:  
plyn zóna 1 / prach zóna 21

www.denios.sk/shop

Prenosný zberač oleja pre flexibilné 
použitie na rôznych miestach.

Verzia ATEX W50 ATEX W200

Obj. č. 173-292-JA 179-646-JA

Verzia Hĺbka ponorenia 115 mm Hĺbka ponorenia 270 mm Hĺbka ponorenia 420 mm Hĺbka ponorenia 575 mm

Vonkajšie rozmery  
D x Š x V [mm] 170 x 110 x 255 170 x 110 x 410 170 x 110 x 560 170 x 110 x 715

Obj. č. 179-651-JA 179-652-JA 179-653-JA 179-654-JA

Zberač oleja

Vysávač na kvapaliny ATEX W200 s 
200-litrovou nádržou z lakovanej ocele

Vysávače na kvapaliny

Vysávač na kvapaliny typ ATEX W54 
a ATEX W200

Vysávač na kvapaliny ATEX W54 s 
54-litrovou nádržou z ušľachtilej ocele

 W pre všetky kvapaliny s bodom vzplanutia nad +55 °C, napr. voda na 
umývanie a chladiaca voda, olej, farba, kal, glykol, nafta, mazací olej 
atď. (nie je vhodné pre rozpúšťadlá!)

 W odsáva kvapaliny z podláh, strojov a nádrží len s použitím tlakového 
vzduchu

 W vrátane 2-metrovej sacej hadice (Ø 38 mm, antistatická), 3-dielnej 
kovovej sacej rúry, podlahovej trysky, prepravného vozíka  
(s antistatickými kolieskami) a nádrže

 W princíp fungovania: olej sa viaže  na iné 
predmety lepšie ako na vodu a zachytáva sa 
na zberný pás z povrchu vody

 W kapacita do 4 litrov oleja za hodinu
 W možnosť použitia v interiéri a exteriéri pre 
čistiace, chladiace a oddeľovacie kvapaliny 
na báze vody do +100°C

 W vrátane časovača a pásu z ušľachtilej ocele 
a pásu z polyuretánu (rýchlo vymeniteľné)

Použitie: Olejový zberač s  podperou, 
montuje sa na kraj nádoby

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     484
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 W rýchla návratnosť investície
 W znížené náklady na obstarávanie a likvidáciu
 W predlžené doby využitia materiálu a strojov

Vysávač na kvapaliny 
PumpOut

Pozri stranu
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Viac produktov z kategórie Sorbenty nájdete tu:

www.denios.sk/kat/39126

https://www.denios.sk/products/173839
https://www.denios.sk/products/174321
https://www.denios.sk/products/173840
https://www.denios.sk/products/179650
https://www.denios.sk/products/173292
https://www.denios.sk/products/179646
https://www.denios.sk/products/179651
https://www.denios.sk/products/179652
https://www.denios.sk/products/179653
https://www.denios.sk/products/179654
https://www.denios.sk/kat/39126


Typ S 540-Asbest S 560-Asbest S 940 S 960 S 990

Výkon [W] 1500 1200 1400 1500 2800
Použitie 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-trieda ochrany (označenie) – – II 3D Ex tD A22 T135 °C IP54 II 3D Ex tD A22 T135 °C IP54 II 3D Ex tD A22 T135 °C IP54
Objem [l] 30 70 37 70 50
Podtlak [mbar] 250 230 230 250 230
Hladina hluku [dB(A)] 59 57 60 59 67
Vonkajšie rozmery D x Š x V [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
Hmotnosť [kg] 10 25 19 33 50
Obj. č. 210-582-JA 137-971-JA 218-631-JA 137-972-JA 218-632-JA
Príslušenstvo

Obj. č. Bezpečnostné filtračné vrecká 
(BJ = 5 kusov) 137-976-JA 137-977-JA 218-633-JA 137-981-JA 218-634-JA

Obj. č. Mikrofiltračný prvok 137-982-JA 137-983-JA – 137-984-JA –

 W zodpovedá európskym bezpečnostnym normám, predpisom a zákonom
 W vyvinuté v súlade s požiadavkami  BOZP (zníženie hlučnosti)
 W šetrný štart motora - udržuje sa nízky rozbehový  prúd a zamedzuje sa poklesu napätia

Bezpečnostný vysávač na nebezpečný prach

Bezpečnostný vysávač typ S 990 s filtračným 
vreckom a prvkom, vrecom na odpad a filtrom 
na chladenie motora.

Bezpečnostný vysávač typ S 960 s 3,5 m sacou 
hadicou ø 27 mm, držiakom sacej hadice, 
filtračným vreckom a prvkom, adaptérom nástrojov 
a navíjačom kábla so sieťovým káblom 7,5 m.

Sada prílušenstva v ponuke na prianie: 4 m sacia 
hadica (Ø 36 mm), predlžovacia trubica, podlahový, 
štrbinový a kartáčový nástavec, Obj. č. 250-758-JA

Ďalšie príslušenstvo a bezpečnostné 
vysávače nájdete v online obchode 
DENIOS na www.denios.sk/shop

Bezpečnostné vysávače

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     485
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Bezpečnostný vysávač typ S 940 s 4 m 
sacou hadicou, ohnutou trubicou, filtračným 
vreckom a filtračným prvkom, filtrom na 
chladenie motora a šikmým nástavcom..

Bezpečnostný vysávač typ S 540-Asbest s 3 m 
sacou hadicou, ohnutou trubicou a dvomi 0,5 m 
predlžovacími trubicami (všetky z pochrómovanej 
ocele), filtračným vreckom a filtračným prvkom, 
podlahovou a šikmým nástavcom..

Bezpečnostný vysávač typ S 560-Asbest s 3 m 
sacou hadicou (ø 36 mm), ohnutou trubicou z 
ušľachtilej ocele, filtračným vreckom a filtračným 
prvkom, šikmým nástavcom a prístrojovou 
zásuvkou

https://www.denios.sk/products/210582
https://www.denios.sk/products/137971
https://www.denios.sk/products/218631
https://www.denios.sk/products/137972
https://www.denios.sk/products/218632
https://www.denios.sk/products/137976
https://www.denios.sk/products/137977
https://www.denios.sk/products/218633
https://www.denios.sk/products/137981
https://www.denios.sk/products/218634
https://www.denios.sk/products/137982
https://www.denios.sk/products/137983
https://www.denios.sk/products/137984
https://www.denios.sk/products/250758
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Verzia otvorené

Objem [l] 8 11 15 19
Vonkajšie rozmery  
D x Š x V [mm] 515 x 390 x 145 520 x 390 x 150 600 x 450 x 180 610 x 457 x 178

Obj. č. 116-050-JA 248-915-JA 248-916-JA 116-049-JA

Verzia otvorené

Objem [l] 8
Vonkajšie rozmery  
D x Š x V [mm] 430 x 400 x 110

Obj. č. 248-920-JA

Verzia otvorené

Objem [l] 40
Vonkajšie rozmery D x Š x V [mm] 900 x 685 x 135
Obj. č. 116-053-JA

Verzia uzatvorené

Objem [l] 4 8 8 14
Vonkajšie rozmery D x Š x V [mm] 430 x 310 x 90 600 x 320 x 135 580 x 410 x 130 585 x 450 x 175
Obj. č. 248-917-JA 248-918-JA 248-919-JA 248-921-JA

Verzia uzatvorené s kolieskami

Objem [l] 60
Vonkajšie rozmery D x Š x V [mm] 915 x 660 x 241
Obj. č. 116-051-JA

Objem [l] 80

Vonkajšie rozmery D x Š x V [mm] 600 x 600 x 1270
Obj. č. 137-188-JA

Zberné nádoby na použitý olej

 W na zber kvapalín tam, kde nie sú k dispozícii žiadne pevne namontované nádrže

Vane na použité oleje a chladiace kvapaliny

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Uzavretá vaňa na použité oleje, objem 60 litrov
 W s integrovanými kolieskami na jednoduchú 
prepravu naplnenej vane

 W uzamykateľná
 W s výlevkou

 W mobilná 80-litrová nádrž na bezpečné a ekologické skladovanie starého oleja 
v takmer všetkých dielenských priestoroch

Zberná nádoba na použitý olej

 W s 2 pevnými a  2 otočnými kolieskami
 W vrátane 2-metrovej vypúšťacej hadice s vypúšťacím ramenom
 W veľkoplošný plniaci lievik (Ø 650 mm), výškovo nastaviteľný v rozpätí 1240 až 1760 mm
 W plniaci ventil pre tlakové vyprázdnenie
 W integrovaný ukazovateľ objemu
 W s praktickou odkladacou priehradkou

https://www.denios.sk/products/116050
https://www.denios.sk/products/248915
https://www.denios.sk/products/248916
https://www.denios.sk/products/116049
https://www.denios.sk/products/248920
https://www.denios.sk/products/116053
https://www.denios.sk/products/248917
https://www.denios.sk/products/248918
https://www.denios.sk/products/248919
https://www.denios.sk/products/248921
https://www.denios.sk/products/116051
https://www.denios.sk/products/137188
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PRÍSLUŠENSTVO

vrecia z PE ako ochrana proti hrubým znečisteniam (VE = 10 ks.)

Bezpečnostná zberná nádoba pre látky obsahujúce olej
 W slúži na uloženie látok s obsahom oleja
 W pozinkované vyhotovenie s kolieskami s ľahkým chodom
 W s výpusťami na vypúšťanie oleja a sitovou plochou 
umožňujúcimi vypustenie zvyškov kvapaliny z nádob

Špeciálne zberné nádoby a bezpečnostné nádoby

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Zberná nádoba na pevné látky, 200 litrov
 W vďaka pojazdnému podvozku môže byť táto mobilná nádoba 
využívaná špeciálne na decentralizovaný zber pevného odpadu

 W žiarovo pozinkované
 W pevné uzávery na veku
 W  určené pre pevné látky, ktoré podľa GGVSEB smú byť prepravované 
v "sude z ocele s odnímateľným vekom"

 W aktívne skladovanie: povolené - nádoby musia stáť na spevnenom 
podklade, aby sa dali rozpoznať a odstrániť príp.látky mimo nádoby

 W pasívne skladovanie: povolené

Flammex – hasiace veko pre sudy
 W protipožiarne hasiace veko na sudy 
Flammex z hliníka

 W mení 200-litrové sudy na samozhášacie 
bezpečnostné nádoby

 W princíp Flammex: v prípade požiaru sa 
splodiny zhromažďujú pod vekom 
z hliníka a takto uhasia 
oheň, pretože do nádrže 
sa už nedostáva kyslík

Sudový nadstavec s vhadzovacou záklapkou
 W nadstavec so samozatváracou 
vhadzovacou záklapkou

 W ideálne riešenie, ktoré umožňuje 
využiť existujúce 200-litrové sudy 
na zber odpadov bez zbytočných 
nákladov

 W vyrobené z ekologického 
polyetylénu (PE)

 W rozmery Ø x V (mm):  
630 x 321 mm

Obj. č. 116-804-JA

Obj. č. 117-967-JA

Obj. č. 265-886-JA

Obj. č. 117-968-JA

Obj. č. 156-779-JA

Skladacie opakovane použiteľné  vane na úniky

Pozri stranu
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Viac produktov z kategórie Sorbenty nájdete tu:

www.denios.sk/kat/39126

https://www.denios.sk/products/116804
https://www.denios.sk/products/117967
https://www.denios.sk/products/265886
https://www.denios.sk/products/117968
https://www.denios.sk/products/156779
https://www.denios.sk/kat/39126
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Objem [l] 237 380 570 945

Úžitkový objem [l] 250 400 600 995
Vonkajší priemer [mm] 800 1000 1000 1250
Výška bez odvetrávania [mm] 1200 1025 1210 1230
Povolenie DIBt Z-38.12-288 Z-38.12-288 Z-38.12-288 Z-38.12-288
Obj. č. Obsluha odborným personálom 157-075-JA 157-084-JA 157-085-JA 157-086-JA
Povolenie DIBt Z. 38.12-288 Z. 38.12-288 Z. 38.12-288 Z. 38.12-288
Obj. č. Obsluha odborným personálom nie je nutná 117-735-JA 117-736-JA 117-737-JA 117-738-JA

Objem [l] 400 990

Vonkajší priemer [mm] 1000 1250
Výška bez odvetrávania [mm] 1000 1335
Hmotnosť [kg] 200 290
Predpis(y) DIN EN 6623 DIN EN 6623
Obj. č. 137-045-JA 137-047-JA

Zberné nádoby na nebezpečné látky

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Zberná nádrž na použitý  olej, 400 a 995 litrov
 W dvojplášťová  nádrž na zber starého oleja alebo iných látok ohrozujúcich vodu
 W dľa DIN 6623-2
 W povolené na zber kvapalín s bodom vzplanutia nad 55°C
 W pre použitie v budovách a vonku
 W ochrana proti korózii vďaka žiarovo pozinkovanému povrchu (vnútri a vonku)
 W ručne ovládané veko lievika , aretácia v otvorenej polohe, uzamykateľné
 W zabudovaný indikátor únikov podľa vákuového princípu
 W pohodlný plniaci lievik (Ø 500 mm) so sitkom
 W  s bezpečnostným uzáverom
 W odmerka a odvetrávanie
 W možnosť vnútropodnikovej prepravy (prázdne)
 W 2 závesné oká na žeriav, bezpečná preprava žeriavom podľa BGI 556

Zberná nádrž na nebezpečné látky, 250 až 950 litrov
 W pre látky ohrozujúce vodu alebo horľavé kvapaliny
 W dvojplášťová, odolná voči tlaku pri výbuchu i s uzatváracím zaradením
 W ochrana proti korózii vďaka žiarovo pozinkovanému povrchu vnútri a vonku
 W zabudovaný indikátor únikov dľa vákuového princípu
 W hydraulické zabezpečenie proti preplneniu
 W  s uzamykateľným bezpečnostným uzáverom
 W s odmerkou a odvetraním
 W 2 zdvíhacie oká pre prepravu prázdnej nádoby, bezpečná preprava žeriavom 
 W  použitie v budovách a vonku
 W so schválením DIBt
 W nastavenie systému ovládania (odborník / ktokoľvek)

https://www.denios.sk/products/157075
https://www.denios.sk/products/157084
https://www.denios.sk/products/157085
https://www.denios.sk/products/157086
https://www.denios.sk/products/117735
https://www.denios.sk/products/117736
https://www.denios.sk/products/117737
https://www.denios.sk/products/117738
https://www.denios.sk/products/137045
https://www.denios.sk/products/137047
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Odvzdušňovací ventil 
na automatické 
zníženie tlaku

Vrchný diel s 
uzáverom NW 400 a 
uzamykateľným vekom.

ASF nádoba s vypúšťacím otvorom

Objem [l] 445 800 1000
Vonkajšie rozmery D x Š x V [mm] 1230 x 1030 x 1040 1230 x 1030 x 1420 1230 x 1030 x 1600
Hmotnosť [kg] 200 235 255
Povolenie UN D/BAM 0470/31A D/BAM 0469/31A D/BAM 0469/31A
Obj. č. 117-956-JA 117-957-JA 117-958-JA
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ASF nádoba, dvojplášťová

Objem [l] 445 800 1000
Vonkajšie rozmery D x Š x V [mm] 1230 x 1030 x 840 1230 x 1030 x 1220 1230 x 1030 x 1400
Hmotnosť [kg] 175 210 230
Povolenie UN D/BAM 0470/31A D/BAM 0469/31A D/BAM 0469/31A
Obj. č. 117-952-JA 117-953-JA 117-955-JA

Nádoby ASF

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     

ASF-B nádoba  s výpusťou, 
445 litrov

Nádoba typu ASF-B s výpusťou, 
800 litrov

 W pre bezpečný zber a prepravu kvapalín
 W stabilné, žiarovo zinkovaná oceľová konštrukcia, jednolášťové vyhotovenie
 W vrchný diel s otvorom NW 400 a bezpečnostným ventilom 1/2 „
 W nájazdové  otvory pre ľahkú prepravu
 W schválenené pre prepravu ADR / RID / IMDG, obalových skupín II a III - 
preprava povolená bez ohľadu na bod vzplanutia a triedu ochrany vôd

 W aktívne skladovanie: pre voduohrozujúce látky tiredy 1, 2 a 3 s bodom 
vzplanutia vyšším ako 55 ° C. V prípade dlhodobého skladovania (viac ako 6 
mesiacov), je nutné použiť vhodnú záchytnú vaňu

 W pasívne skladovanie je povolené bez obmedzenia 

 W pre bezpečný zber a prepravu kvapalín
 W žiarovo zinkovaná jednoplášťová nádoba s vypúšťacím dnom  a uzatváracím vypúšťacím otvorom 2“
 W včasná detekcia úniku vďaka kontrole tesnosti 
 W preprava horľavých kvapalín a vodu ohrozujúcich látok všetkých tried tried je povolená bez 
obmedzení

 W pre pasívne a aktívne skladovanie vodu ohrozujúcich látok triedy 1, 2 a 3 s bodom vzplanutia vyšším 
ako 55 C, vr. záchytnej vane

Pri zbere a hlavne pri preprave použitých materiálov alebo odpadu je potrebné dodržiavať zákony a nariadenia. S týmito ASF 
(odpadové nádoby na kvapaliny) a ASP (odpadové nádoby na pasty a tuhé látky) Vám ponúkame testované a schválené riešenia 
pre riešenie každodenných požiadaviek, ktoré existujú takmer v každej prevádzke.

ASF nádoba, dvojplášťová

ASF nádoba s vypúšťacím otvorom

Nádoba typu ASF-B vypúšťacím dnom, 1000 litrov. 
(podľa predpisov uskladnená na schválenej  
záchytnej vani)
Záchytné vane DENIOS classic-line, 
pre 1 IBC po 1000 litrov, lakované, 
 Obj. č. 259-383-JA

Nádoba typu ASF-B s výpusťou, 
1 000 litrov

Ďalšie záchytné 
vane 

Pozri stranu
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https://www.denios.sk/products/117956
https://www.denios.sk/products/117957
https://www.denios.sk/products/117958
https://www.denios.sk/products/117952
https://www.denios.sk/products/117953
https://www.denios.sk/products/117955
https://www.denios.sk/products/259383
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ASF nádoba, dvojplášťová

Objem [l] 100 280 445 800 1000
Vonkajšie rozmery D x Š x V [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
Hmotnosť [kg] 65 120 220 285 310
Povolenie UN D/BAM 9440/1A2 D/BAM 6480/31A D/BAM 0471/31A D/BAM 0472/31A D/BAM 0472/31A
Obj. č. 117-959-JA 120-363-JA 120-364-JA 117-960-JA 117-961-JA
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ASF nádoba, dvojplášťová

Nádoby ASF a ASP

 ASF-D nádoba, 100 litrov, dvojplášťová

Detailné zobrazenie: detekcia úniku 
na skontrolovanie tesnosti nádoby.

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

 W pre bezpečný zber a prepravu kvapalín
 W stabilná, žiarovo zinkovaná oceľová konštrukcia z ocele, dvojplášťové 
vyhotovenie

 W s indikátorom úniku vákua pre spoľahlivé sledovanie tesnosti
 W vrchný diel s otvorom NW 400 a bezpečnostným ventilom 1/2 "
 W nájazdové otvory pre ľahkú prepravu

 W schválenené pre prepravu ADR / RID / IMDG, obalových skupín II a III - 
preprava povolená bez ohľadu na bod vzplanutia a triedu ochrany vôd

 W aktívne skladovanie do 450 litrov povolené bez obmedzenia - od 450 
litrov s bodom vzplanutia vyšším ako 55 ° C  je možné skladovať vodu 
ohrozujúce látky do tr. 3  

 W pasívne skladovanie povolené bez obmedzenia
 W skladovanie bez prídavnej záchytnej vane je povolené

Pri zbere a hlavne pri preprave použitých materiálov alebo odpadu je potrebné dodržiavať zákony a nariadenia. S týmito ASF (odpadové 
nádoby na kvapaliny) a ASP (odpadové nádoby na pasty a tuhé látky) Vám ponúkame testované a schválené riešenia pre riešenie 
každodenných požiadaviek, ktoré existujú takmer v každej prevádzke.

Všetky ASF nádoby sú stohovateľné, 
takže je možné kompaktné, priestorovo 
úsporné skladovanie.

Všetky ASF nádoby sú stohovateľné, vďaka tomu vznikne možnosť 
kompaktného, priestorovo úsporného skladovania.

https://www.denios.sk/products/117959
https://www.denios.sk/products/120363
https://www.denios.sk/products/120364
https://www.denios.sk/products/117960
https://www.denios.sk/products/117961
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Vhodné pre pre pevné a pastovité látky pre prázdne spreje

Objem [l] 240 600 800 800
Vonkajšie rozmery D x Š x V [mm] 715 x 715 x 845 1200 x 1000 x 1023 1200 x 1000 x 1212 1200 x 1000 x 1212
Hmotnosť [kg] 80 175 190 190
Povolenie UN D/BAM   0460/11A D/BAM 12229/11A D/BAM 12229/11A D/BAM 12938
Obj. č. 117-962-JA 117-964-JA 117-965-JA 208-417-JA
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Nádoba ASP, 800 l

ASP nádoba 800 l na nádoba

ASP nádoba na zber pevných a pastovitých látok a na spreje

Nádoby ASF a ASP

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     

 W na zber a bezpečnú prepravu tuhých a pastovitých látok
 W schválená preprava dľa ADR / RID / IMDG kódu, obalových skupín II a III
 W aktívne skladovanie povolené, nádoby musia stať na spevnenom podklade, aby sa dali rozpoznať a odstrániť  uniknuté látky
 W pasívne skladovanie povolené
 W stabilná  oceľová žiarovo zinkovaná konštrukcia , dľa DIN 30741, 
jednoplášťová

 W ľahko otvárateľné veko s pružinami (odľahčené), uzamykateľné v dvoch 
polohách (70° a 270°)

 W ako príslušenstvo sú k dispozícii pevné plastové vrecia na ochranu nádoby 
pred kontamináciou

PRÍSLUŠENSTVO

PVC vrecia z polyetylénu 
ako ochrana nádoby pred 
znečistením

Nádoba ASP, 800 l

https://www.denios.sk/products/117962
https://www.denios.sk/products/117964
https://www.denios.sk/products/117965
https://www.denios.sk/products/208417
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www.denios.sk/shop
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Rozsiahly výber odpadkových vriec

Typ AB 100 AB 100-V

Objem [l] 95 95
Vonkajšie rozmery D x Š x V [mm] 450 x 450 x 870 450 x 450 x 870
Obj. č. strieborná verzia 116-772-JA 116-775-JA
Obj. č. žltá verzia 116-773-JA 116-776-JA

Príslušenstvo
Pozinkovaný vnútorný 

kôš pre typ AB 100 –

Obj. č. 116-761-JA –

PRÍSLUŠENSTVO

geprüfte
Sicherheit

Sada piktogramov 
(BJ = 6 kusov)

Objem [l] 45 68

Vonkajšie rozmery D x Š x V [mm] 381 x 413 x 600 375 x 502 x 673
Obj. č. 274-569-JA 274-570-JA

Objem [l] 60 80 100

Rozmery Ø x V (mm) 380 x 630 400 x 755 420 x 835
Obj. č. 137-541-JA 137-543-JA 164-438-JA
Príslušenstvo Veko, pocínované
Obj. č. 137-542-JA 137-544-JA 164-738-JA

Obj. č. 154-062-JA

Špeciálne zberné nádoby a bezpečnostné nádoby

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

 W vyrobené z červeného  polyetylénu
 W samozatváracie veko
 W komfortné otvorenie veka pomocou 
nožného pedála

 W podľa kritérií FM

 W na bezpečnú likvidáciu čistiacich handier  a iného odpadu 
nasiaknutého agresívnymi kvapalinami

Bezpečnostná zberná nádoba z plastu, 45 a 68 litrov

Špeciálna nádoba pre odpad 

 W 2 samozatváracie klapky na vhodenie odpadu
 W nehorľavé a samohasiace
 W odnímateľná vrchná  a predná časť pre jednoduché vyprázdňovanie
 W 2 praktické úchytky na stranách
 W voliteľne dostupný pozinkovaný vnútorný kôš

 W konštrukcia z oceľového plechu

 W z oceľového  plechu, žiarovo pozinkovaného podľa normy EN ISO 1461

Zberná nádoba na odpad

 W s 2 bočnými držadlami na jednoduchú manipuláciu
 W voliteľné príslušenstvo: pozinkované veko

Pozri stranu
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Viac produktov z kategórie 
Zberné nádoby na nebezpečné 
látky nájdete tu:

www.denios.sk/kat/12773

https://www.denios.sk/products/116772
https://www.denios.sk/products/116775
https://www.denios.sk/products/116773
https://www.denios.sk/products/116776
https://www.denios.sk/products/116761
https://www.denios.sk/products/274569
https://www.denios.sk/products/274570
https://www.denios.sk/products/137541
https://www.denios.sk/products/137543
https://www.denios.sk/products/164438
https://www.denios.sk/products/137542
https://www.denios.sk/products/137544
https://www.denios.sk/products/164738
https://www.denios.sk/products/154062
https://www.denios.sk/kat/12773


 W bezpečný zber handier na čistenie a iných odpadov, ochrana pred vznikajúcimi požiarmi vďaka samozatváraciemu veku, 
dodatočná bezpečnosť vďaka vetraniu dna - týmto sa predchádza prehriatiu a samovznieteniu

 W ochrana proti úniku zvyškov kvapaliny vďaka tesným zvarom
 W podľa kritérií FM
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Objem [l] 20 35 50 65

Vonkajšie rozmery D x Š x V [mm] 382 x 385 x 429 440 x 450 x 490 495 x 505 x 540 535 x 545 x 580
Obj. č. Oceľ 256-101-JA 256-102-JA 256-103-JA 256-104-JA
Obj. č. Ušľachtilá oceľ 256-106-JA 256-122-JA 256-123-JA 256-124-JA

Príslušenstvo
Odpadové vrece plastové, modré (1 

balenie = 500 ks)
Odpadové vrece plastové, modré (1 

balenie = 250 ks)
Odpadové vrece plastové, modré (1 

balenie = 250 ks)
Odpadové vrece plastové, modré (1 

balenie = 250 ks)
Obj. č. 243-873-JA 243-869-JA 243-869-JA 243-872-JA
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Bezpečnostné odpadkové nádoby

Čisté, bezpečné a protipožiarne riešenie pre Vaše pracovisko!

Odpadkový kôš Oily Waste Cans

 W bezpečné otváranie prostredníctvom veľkoplošného pedálu s protišmykovým povrchom
 W veľká ergonomicky tvarovaná rukoväť na zadnej strane nádoby  slúžiaca na ľahké vyprázdnenie nádoby

Samouzatváracie veko zabraňuje vznieteniu obsahu, 
napr. iskrami.

Bezpečné otváranie cez veľký pedál 
s protišmykovým povrchom

Ergonomická rukoväť zjednoduší 
komfortné a bezpečné vyprázdňovanie.

Ku každej nádobe na odpadky 
je dodávaná vyššie vyobrazená 
bezpečnostná nálepka.

 

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     

https://www.denios.sk/products/256101
https://www.denios.sk/products/256102
https://www.denios.sk/products/256103
https://www.denios.sk/products/256104
https://www.denios.sk/products/256106
https://www.denios.sk/products/256122
https://www.denios.sk/products/256123
https://www.denios.sk/products/256124
https://www.denios.sk/products/243873
https://www.denios.sk/products/243869
https://www.denios.sk/products/243869
https://www.denios.sk/products/243872


Viac produktov z kategórie Zberné nádoby na nebezpečné 
látky nájdete tu:

www.denios.sk/kat/12773
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www.denios.sk/shop

Materiál Oceľ Oceľ Ušľachtilá oceľ

Objem [l] 73 73 73
Vonkajšie rozmery D x Š x V [mm] 400 x 400 x 680 400 x 400 x 680 400 x 400 x 680
Farba suda sivá verzia červená verzia –
Farba veka modrá verzia červená verzia –
Obj. č. 210-633-JA 117-834-JA 188-618-JA

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     
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Špeciálne zberné nádoby a bezpečnostné nádoby

Zberná nádoba z ušľachtilej 
ocele, Obj. č. 188-618-JA

Zberná nádoba z oceľového plechu v sivej (RAL 
7035) s výkyvným vekom v modrej (RAL 5010), 
Obj. č. 210-633-JA

 W osvedčená konštrukcia z oceľového plechu z 2 bočnými úchytkami
 W TÜV / GS preskúšané
 W odnímateľné vrchné veko so samozatváracou klapkou
 W stabilita vďaka nožičkám
 W samohasiaci

Špeciálna protipožiarna zberná nádoba

Zberná nádoba z oceľového 
plechu v červenej (RAL 3000)

Výklopný kryt je možné odstrániť

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

 W vďaka veľkej klapke vo vrchnej časti krytu je možné 
vhadzovať i veľkoobjemový odpad

Viac produktov z kategórie 
Čistenie a likvidácia nájdete tu:

www.denios.sk/kat/12753

https://www.denios.sk/products/210633
https://www.denios.sk/products/117834
https://www.denios.sk/products/188618
https://www.denios.sk/products/188618
https://www.denios.sk/products/210633
https://www.denios.sk/kat/12753


 

ASP nádoby na 
prázdne spreje Pozri stranu
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Vybavenie Neantistatické, bez otvoru Neantistatické, s otvorom Antistatické, bez  otvoru Antistatické, s otvorom

Objem [l] 120 200 120 200 120 120

Schválenie 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

Vonkajšie rozmery D x Š x V [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
Obj. č. 272-856-JA 271-768-JA 271-776-JA 271-779-JA 271-756-JA 271-889-JA
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 Aktuálne ceny na www.denios.sk     
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Prepravná nádoba pre čiastočne alebo úplne prázdne spreje

 W schválené pre prepravu dľa ADR,UN 1950
 W robustná, ekologická univerzálna nádoba
 W jednoduchý systém uzatvárania
 W jednoduchá manipulácia vďaka veľkým kolesám
 W v súlade s platnou legislatívou

Vybavenie Neantistatické antistatický

Objem [l] 120 200 120

Schválenie 1H2W/X150/S/../A/
PA-01/TGM-K22

1H2W/X160/S/../A/
PA-01/TGM-K23

1H2W/X150/S/../A/
PA-01/TGM-K22

Vonkajšie rozmery  
D x Š x V [mm] 560 x 498 x 960 674 x 580 x 1045 560 x 498 x 960

Obj. č. 271-884-JA 271-885-JA 271-887-JA

  
  

  

Špeciálne zberné nádoby a bezpečnostné nádoby

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Prepravná nádoba na nebezpečné pevné látky
 W schválené pre prepravu dľa ADR
 W všestranné možnosti použitia, napr. na materiály, použité čistiace hadry, 
sypký sorbent, sorbent na olej a chemikálie

 W tesniace veko na patent, nepriepustné voči svetlu a vzduchu
 W jednoduchý systém uzatvárania
 W robustná, ekologická univerzálna nádoba
 W jednoduchá manipulácia vďaka veľkým kolesám
 W v súlade s platnou legistatívou

https://www.denios.sk/products/272856
https://www.denios.sk/products/271768
https://www.denios.sk/products/271776
https://www.denios.sk/products/271779
https://www.denios.sk/products/271756
https://www.denios.sk/products/271889
https://www.denios.sk/products/271884
https://www.denios.sk/products/271885
https://www.denios.sk/products/271887
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www.denios.sk/shop Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Objem [l] 10 12

Rozmery Ø x V (mm) 265 x 265 290 x 260
Obj. č. 180-844-JA 181-317-JA

Objem [l] 20 30 40

Rozmery Ø x V (mm) 280 x 345 320 x 365 360 x 420
Obj. č. 164-719-JA 164-721-JA 164-723-JA

Objem [l] 35

Vonkajšie rozmery Š x V [mm] 410 x 514
Obj. č. 116-870-JA
Príslušenstvo Odpadové vrece plastové, modré (1 balenie = 250 ks)
Obj. č. 243-869-JA
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Nádoby na smeti a príslušenstvo

Nádoba na odpad s výklopným vekom
 W pevná a odolná konštrukcia s dlhou 
životnosťou zo žiarovo pozinkovanej ocele

 W držadlo na jednoduché vyprázdňovanie  W chránené pred koróziou žiarovým pozinkovaním
 W držadlo na zavesenie
 W balenie = 10 kusov

Vedro z pozinkovanej 
ocele, 10 a 12 litrov

Okrúhla popolnica, 35 litrov
 W robustné vyhotovenie s dlhou životnosťou
 W odolné voči počasiu a  chemikáliám 
 W ideálne do vonkajších priestorov
 W s 2 ergonomickými držadlami
 W farba: antracitová

Okrúhla nádoba, objem 35 litrov, 
k možnosťou uzamknutia,  
Obj. č. 116-870-JA

 W nezničiteľný klasik z pevnej ocele

Viac produktov z kategórie 
Popolnice nájdete tu:

www.denios.sk/kat/12891

https://www.denios.sk/products/180844
https://www.denios.sk/products/181317
https://www.denios.sk/products/164719
https://www.denios.sk/products/164721
https://www.denios.sk/products/164723
https://www.denios.sk/products/116870
https://www.denios.sk/products/243869
https://www.denios.sk/products/116870
https://www.denios.sk/kat/12891
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Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Objem [l] 25 35 50 65 110 110

Verzia s uzáverom a madlom 
na veku

s uzáverom a madlom 
na veku

s uzáverom a madlom na 
veku a dvoma bočnými 

držadlami

s dvomi bočnými 
držadlami

s dvomi bočnými 
držadlami

s celopryžovými kolieskami s ložiskami, 
stabilným držadlom a dvomi bočnými 

držadlami
Rozmery Ø x V (mm) 400 x 400 400 x 495 400 x 690 400 x 880 475 x 870 475 x 870
Obj. č. 164-730-JA 164-731-JA 164-732-JA 164-734-JA 164-736-JA 164-737-JA
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Nádoby na smeti a príslušenstvo

Popolnica na odpad

 W s výklopným vekom 
 W všetky oceľové časti sú žiarovo pozinkované podľa normy EN ISO 1461
 W mimoriadne pevné vyhotovenie
 W vyrobené  dľa  DIN 6628/6629 

Nádoba na odpad na kolieskach s 2 
bočnými rukoväťami, veľkým madlom  
pre lepšiu manipuláciu, celopryžovými 
kolieskami s ložiskami 

Systémový odpadkový kôš  
s 2 bočnými rukoväťami,  
65 až 110 litrov

 W už po celé generácie osvedčené

Vodivé odpadkové vrecia

Pozri stranu
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Nádoba na odpad s výklopným 
vekom s držadlom , 25 až 50 litrov

https://www.denios.sk/products/164730
https://www.denios.sk/products/164731
https://www.denios.sk/products/164732
https://www.denios.sk/products/164734
https://www.denios.sk/products/164736
https://www.denios.sk/products/164737


Objem [l] 9 20

Vonkajšie rozmery D x Š x V [mm] 300 x 200 x 230 400 x 300 x 235
Vnútorné rozmery D x Š x V [mm] 260 x 160 x 215 355 x 255 x 215
Obj. č. 117-924-JA 117-925-JA

www.denios.sk/shop

PRÍSLUŠENSTVO

Verzia Montáž na stenu Stacionárna nádoba

Objem [l] 6 6 30
Rozmery Ø x V [mm] 140 x 375 140 x 375 200 x 950
Obj. č. 129-600-JA 129-603-JA 129-605-JA
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Bezpečnostné nádoby na staré batérie

Nádoba na staré batérie, objem 670 litrov

Zberný box na staré  batérie

Zberná nádoba na batérie,  
30 litrov, Obj. č. 129-605-JA

Zberná nádoba na batérie, pripravená na 
montáž na stenu, Obj. č. 129-600-JA

Zberná nádoba na batérie

 W z plastu odolného proti kyselinám
 W s veľkým priezorom na kontrolu 
uskladneného  množstva

 W stabilné vyhotovenie z kvalitného plastu odolného proti nárazom
 W samostatné vhadzovacie otvory na tužkové a gombíkové batérie
 W veko s uzávermi na zaplombovanie

Zberná nádoba na batérie,  
6 litrov, Obj. č. 129-603-JA

Veko
z vysokokvalitného nárazuvzdorného plastu

 W spĺňa požiadavky na malé kontajnery a legislatívy dľa ADR a RID
 W stabilné vyhotovenie z kvalitného polypropylénu odolného proti nárazom
 W s dodatočným spevnením vhodná na  použité batérie
 W rozmery š x h x v (mm): 

vonkajšie: 1200 x 1000 x 790 
vnútorné: 1100 x 910 x 610

nádoba vo funkčnom dizajne na oddelený zber monočlánkov 
a  batérií prostredníctvom dvojkomorového systému

Veľké okienko na 
kontrolu naplnenia

Detailné zobrazenie: 2-komorový 
systém pre separovaný zber batérií.

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Obj. č. 117-889-JA

Obj. č. 117-888-JA

Stohovacia nádoba PolyPro, objem 90 až 400 litrov.

Pozri stranu
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https://www.denios.sk/products/117924
https://www.denios.sk/products/117925
https://www.denios.sk/search?query=129600
https://www.denios.sk/search?query=129603
https://www.denios.sk/search?query=129605
https://www.denios.sk/products/129605
https://www.denios.sk/products/129600
https://www.denios.sk/products/129603
https://www.denios.sk/products/117889
https://www.denios.sk/products/117888


PRÍSLUŠENSTVO

Vonkajšie rozmery D x Š x V [mm] 1670 x 750 x 1000 2070 x 750 x 1000

Obj. č. 248-725-JA 248-726-JA
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Vonkajšie rozmery D x Š x V [mm] 675 x 210 x 190 1280 x 210 x 190 1530 x 190 x 210

Obj. č. 169-481-JA 169-482-JA 169-484-JA

Nádoby na žiarivky 

Box na žiarivky

 

 W na skladovanie a vnútropodnikovú prepravu
 W vyrobené z ľahkého a pevného polyetylénu
 W na vyžiadanie sa dodáva: konzola na zavesenie 
(viď. príslušenstvo), napr. na zavesenie na vidlicové 
vysokozdvižné vozíky alebo pracovné plošiny

konzola pre boxy na žiarivky 
na zavesenie, napr. na 
pracovných plošinách. 
S upínacím pásom na 
upevnenie k boxom na 
žiarivky.

 W z pozinkovaného oceľového plechu
 W vďaka  postavným nožičkám je umožnená  preprava paletovým alebo 
vysokozdvižným vozíkom

 W so závesnými očkami na žeriav
 W kapacita: cca. 1100 žiariviek  Ø 25 mm, resp. cca. 500 žiariviek Ø 37 mm

Bezpečnostná nádoba na žiarivky

vonkajšie: 1200 x 1000 x 790 
vnútorné: 1100 x 910 x 610

 W boxy s úchytkami na bezpečnú manipuláciu s žiarivkami

 W na ekologický zber a vnútropodnikovú prepravu žiariviek,  

Úložné a prepravné boxy na  žiarivky, 
600, 1200 a 1500 mm

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Bezpečnostná nádoba pre žiarivky s dvermi a odklápacím vekom

Obj. č. 170-972-JA

https://www.denios.sk/products/248725
https://www.denios.sk/products/248726
https://www.denios.sk/products/169481
https://www.denios.sk/products/169482
https://www.denios.sk/products/169484
https://www.denios.sk/products/170972


www.denios.sk/shop

Verzia
Stacionárne zariadenie s ovládaním na pedál s

plastovým vrchnákom

Obj. č. pozinkovaná verzia 219-519-JA
Obj. č. práškovo lakovaná verzia 219-520-JA
Príslušenstvo Odpadové vrece plastové, modré (1 balenie = 250 ks)
Obj. č. 145-136-JA

Verzia
Stacionárne zariadenie 
s plastovým vrchnákom

Stacionárne zariadenie 
s oceľovým vrchnákom

Obj. č. pozinkovaná verzia 164-658-JA 164-660-JA
Obj. č. práškovo lakovaná verzia 164-659-JA 164-661-JA
Príslušenstvo Odpadové vrece plastové, modré (1 balenie = 250 ks)
Obj. č. 145-136-JA 145-136-JA

Verzia Nástenné zariadenie s plastovým vrchnákom Nástenné zariadenie s oceľovým vrchnákom

Obj. č. pozinkovaná verzia 164-664-JA 164-669-JA
Obj. č. práškovo lakovaná verzia 164-665-JA 164-670-JA
Príslušenstvo Odpadové vrece plastové, modré (1 balenie = 250 ks)
Obj. č. 145-136-JA 145-136-JA
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Držiak vriec na odpad

Stojan pre vrecia na odpad s nožným 
pedálom, pre vyššiu hygienu

Stacionárny držiak vriec na odpad

Nástenný držiak vriec na odpad, rám a kryt z 
pozinkovaného plechu, Obj. č. 164-669-JA

Nástenný držiak vriec na odpad s rámom 
s práškovanou povrchovou úpravou a 
plastovým krytom, Obj. č. 164-665-JA  

Stacionárny držiak vriec na odpad s pedálovým ovládaním,  
rámom s práškovanou povrchovou úpravou a plastovým krytom,  
Obj. č. 219-520-JA

Stacionárny držiak vriec na odpad, 
rám a kryt z pozinkovaného plechu,  
Obj. č. 164-660-JA

Nástenný držiak 
vriec na odpad

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

 W všestranná klasika na použitie v 
skladoch a vo výrobe

 W obidve ruky zostanú voľné a čisté vďaka 
pohodlnému ovládaniu pedálom

 W stabilný oceľový rám s robustným 
plastovým vrchnákom

 W vhodné na vrecia na odpad s objemom 
120 litrov (odpadkové vrecia nie sú 
súčasťou dodávky)

 W stacionárny držiak vriec na odpad na 
efektívny zber odpadu

 W stabilný oceľový rám s robustným 
vrchnákom

 W vhodné na vrecia na odpad s objemom 
120 litrov (odpadkové vrecia nie sú 
súčasťou dodávky)

 W na efektívny zber odpadu
 W robustný vrchnák
 W vhodné na vrecia s objemom 120 litrov 
(odpadkové vrecia nie sú súčasťou dodávky)

https://www.denios.sk/products/219519
https://www.denios.sk/products/145136
https://www.denios.sk/products/164658
https://www.denios.sk/products/164660
https://www.denios.sk/products/164659
https://www.denios.sk/products/164661
https://www.denios.sk/products/145136
https://www.denios.sk/products/145136
https://www.denios.sk/products/164664
https://www.denios.sk/products/164669
https://www.denios.sk/products/164665
https://www.denios.sk/products/164670
https://www.denios.sk/products/145136
https://www.denios.sk/products/145136
https://www.denios.sk/products/164669
https://www.denios.sk/products/164665
https://www.denios.sk/products/219520
https://www.denios.sk/products/164660


Verzia
Mobilné s plastovým

vrchnákom
Mobilné s oceľovým

vrchnákom

Obj. č. pozinkovaná verzia 219-506-JA 219-508-JA
Obj. č. práškovo lakovaná verzia 219-507-JA 219-509-JA
Príslušenstvo Odpadové vrece plastové, modré (1 balenie = 250 ks)
Obj. č. 145-136-JA 145-136-JA

Verzia
Mobilné s plastovým 

vrchnákom
Mobilné s oceľovým 

vrchnákom

Obj. č. pozinkovaná verzia 219-510-JA 219-512-JA
Obj. č. práškovo lakovaná verzia 219-511-JA 219-513-JA
Príslušenstvo Odpadové vrece plastové, modré (1 balenie = 250 ks)
Obj. č. 145-136-JA 145-136-JA

Verzia bez veka s vekom

Vonkajšie rozmery D x Š x V [mm] 730 x 695 x 1230
Objem [l] 1000
Obj. č. stacionárne 164-713-JA 164-714-JA
Obj. č. s kolieskami 164-715-JA 165-076-JA
Príslušenstvo Rezervné vrecia na veľkoobjemové zberné nádoby, objem 1 000 litrov, transparentné (BJ = 10 vriec)
Obj. č. 165-578-JA 165-578-JA
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Držiak vriec na odpad

Mobilný držiak vriec na odpad s 4 
kolieskami, s práškovo lakovanou 
povrchovou úpravou  
s oceľovým ekom

Mobilný držiak vriec na odpad s 2 
kolieskami, s práškovo lakovanou 
povrchovou úpravou  
s oceľovým krytom

Špeciálna zberná nádoba na 
veľkoobjemový odpad

Špeciálna zberná nádoba 
s objemom 1 000 litrov, s 
krytom, stacionárna,  
Obj. č. 164-714-JA

Špeciálna zberná nádoba s 
objemom 1 000 litrov, bez 
krytu, s kolieskami,  
Obj. č. 164-715-JA

Mobilný držiak vriec na odpad s 4 
kolieskami, s práškovanou povrchovou 
úpravou s oceľovým krytom,  
Obj. č. 219-513-JA

Mobilný držiak vriec na odpad s 2 
kolieskami, s práškovanou povrchovou 
úpravou s oceľovým krytom,  
Obj. č. 219-509-JA

Dodatočný nosný plech zabraňuje 
zablokovaniu kolies cez odpadkové 
vrecko počas prepravy.

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     

 W stabilný oceľový rám na dvoch ľahko chodiacich 
kolieskach

 W robustný vrchnák
 W dodatočný oporný plech zabraňuje pri preprave 
blokovaniu kolies vrecom na odpad.

 W na vrecia na odpad s objemom 120 litrov 
(odpadkové vrecia nie sú súčasťou dodávky)

 W stabilný oceľový rám na ľahko 
chodiacich kolieskach

 W robustný vrchnák
 W na vrecia na odpad s objemom 
120 litrov (odpadkové vrecia nie 
sú súčasťou dodávky)

 W zberná nádoba na triedený odpad s 
objemom 1 000 litrov

 W stabilný oceľový rám s práškovanou 
povrchovou úpravou

 W vrecia dostupné ako vhodné príslušenstvo

www.denios.sk/kat/12897

Viac produktov z kategórie 
Držiaky vriec na odpad nájdete tu:

https://www.denios.sk/products/219506
https://www.denios.sk/products/219508
https://www.denios.sk/products/145136
https://www.denios.sk/products/145136
https://www.denios.sk/products/219510
https://www.denios.sk/products/219512
https://www.denios.sk/products/219511
https://www.denios.sk/products/145136
https://www.denios.sk/products/145136
https://www.denios.sk/products/164713
https://www.denios.sk/products/164714
https://www.denios.sk/products/164715
https://www.denios.sk/products/165076
https://www.denios.sk/products/165578
https://www.denios.sk/products/165578
https://www.denios.sk/products/164714
https://www.denios.sk/products/164715
https://www.denios.sk/products/219513
https://www.denios.sk/products/219509
https://www.denios.sk/kat/12897


www.denios.sk/shop

Objem [l] 1100

Vonkajšie rozmery D x Š x V [mm] 1360 x 1030 x 1440
Obj. č. pozinkovaná verzia 116-068-JA

Objem [l] 500 660 770 1100

Vonkajšie rozmery D x Š x V [mm] 1360 x 655 x 1135 1373 x 780 x 1213 1373 x 776 x 1365 1373 x 1073 x 1354
Obj. č. sivá verzia 188-647-JA 188-695-JA 188-699-JA 188-703-JA
Obj. č. zelená verzia 116-786-JA 116-784-JA 190-859-JA 116-073-JA
Obj. č. žltá verzia – 188-694-JA 188-698-JA 188-702-JA
Obj. č. modrá verzia – 188-696-JA 188-700-JA 188-704-JA
Obj. č. hnedá verzia – 188-697-JA 188-701-JA 188-705-JA
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Popolnica na kolieskach

Kontajner na odpad, 
zinkovaná oceľ

Popolnica na kolieskach z plastu

 W nízka vlastná hmotnosť a súčasne maximálna stabilita
 W odolné voči poveternostným vplyvom a UV žiareniu
 W vybavené štyrmi bezpečnostnými otočnými kolieskami, dve z nich s brzdou
 W štandardne s bezpečnostným uchytávacím čapom a uzatvárateľným odvodom vody
 W zhotovené podľa normy EN 840 pre nádoby na odpad a druhotné suroviny

 W s gumenou lištou na veku na ochranu prstov
 W zhotovené podľa normy EN 840 z pozinkovanej ocele
 W vybavené 4 bezpečnostnými otočnými kolieskami, 2 z nich s brzdou
 W štandardne s uchytkami a ochrannou lištou pozdĺž, pre ochranu pred 
vniknutím vody dnu

Popolnica na kolieskach z ocele
 W veko možno zaistiť pri otvorení v polohe do polovice alebo úplne

 W rezistentné voči mnohým chemikáliám
 W zo všetkých strán umiestnené ergonomické rukoväte na pohodlné a bezpečné manévrovanie

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

https://www.denios.sk/products/116068
https://www.denios.sk/products/188647
https://www.denios.sk/search?query=188695
https://www.denios.sk/search?query=188699
https://www.denios.sk/search?query=188703
https://www.denios.sk/products/116786
https://www.denios.sk/search?query=116784
https://www.denios.sk/search?query=190859
https://www.denios.sk/search?query=116073
https://www.denios.sk/search?query=188694
https://www.denios.sk/search?query=188698
https://www.denios.sk/search?query=188702
https://www.denios.sk/search?query=188696
https://www.denios.sk/search?query=188700
https://www.denios.sk/search?query=188704
https://www.denios.sk/search?query=188697
https://www.denios.sk/search?query=188701
https://www.denios.sk/search?query=188705


PRÍSLUŠENSTVO

Objem [l] 80 120 240 360

Vonkajšie rozmery D x Š x V [mm] 520 x 445 x 940 560 x 480 x 935 735 x 580 x 1065 860 x 625 x 1095
Obj. č. sivá verzia 116-178-JA 116-186-JA 116-199-JA 116-206-JA
Obj. č. zelená verzia 116-184-JA 116-191-JA 116-204-JA 116-210-JA
Obj. č. žltá verzia 116-183-JA 116-190-JA 116-203-JA 116-209-JA
Obj. č. modrá verzia 116-182-JA 116-189-JA 116-202-JA 116-208-JA
Obj. č. červená verzia 116-181-JA 116-188-JA 116-201-JA 116-207-JA
Príslušenstvo

Obj. č. Vrecia na odpad 100 µ (BJ = 100 kusov) 202-391-JA 165-476-JA 165-477-JA 262-556-JA
Obj. č. Držiak vriec na odpad 197-098-JA 156-997-JA 156-998-JA 273-736-JA

Objem [l] 120 240

Vonkajšie rozmery D x Š x V [mm] 568 x 460 x 920 712 x 570 x 1050
Obj. č. pozinkovaná verzia 195-363-JA 116-217-JA

Obj. č. 154-062-JA
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Popolnica na kolieskach 

Popolnica na kolieskach z ocele
 W ideálne do vonkajších priestorov
 W vyrobené z pozinkovanej ocele
 W spája dlhú životnosť s optimálnou protikoróznou ochranou
 W zhotovené podľa normy EN 840 pre nádoby na odpad a 
druhotné suroviny

Súprava piktogramov
 W pre zberné nádoby a nádoby na odpad a 
kontajnery na odpad

 W súprava piktogramov so symbolmi: 
papier, plast, ostatný odpad, sklo, plech/
kov a bioodpad

 W vodoodolné a samolepiace
 W formát (V x Š): 180 x 160 mm

Nádoby na odpad z plastu

 W odolné voči poveternostným vplyvom a UV žiareniu
 W rezistentné voči mnohým chemikáliám
 W s robustným podvozkom na jednoduché 
manévrovanie

 W ergonomická rukoväť
 W zhotovené podľa normy EN 840 pre 
nádoby na odpad a druhotné suroviny

 W nízka vlastná hmotnosť a súčasne maximálna stabilita
 W pohodlné otváranie veka

Kontajner na odpad, zinkovaná oceľ, 
Obj. č. 116-217-JA

Držiak na odpadkové vrecia do 
popolníc v ponuke ako príslušenstvo

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     
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Bezpečnostná zberná nádoba 
pre olejovité látky

Pozri stranu

487

Viac produktov z kategórie Boxy na popolnice nájdete tu:

www.denios.sk/kat/12892

https://www.denios.sk/products/116178
https://www.denios.sk/products/116186
https://www.denios.sk/products/116199
https://www.denios.sk/products/116206
https://www.denios.sk/products/116184
https://www.denios.sk/products/116191
https://www.denios.sk/products/116204
https://www.denios.sk/products/116210
https://www.denios.sk/products/116183
https://www.denios.sk/products/116190
https://www.denios.sk/products/116203
https://www.denios.sk/products/116209
https://www.denios.sk/products/116182
https://www.denios.sk/products/116189
https://www.denios.sk/products/116202
https://www.denios.sk/products/116208
https://www.denios.sk/products/116181
https://www.denios.sk/products/116188
https://www.denios.sk/products/116201
https://www.denios.sk/products/116207
https://www.denios.sk/products/202391
https://www.denios.sk/products/165476
https://www.denios.sk/products/165477
https://www.denios.sk/products/262556
https://www.denios.sk/products/197098
https://www.denios.sk/products/156997
https://www.denios.sk/products/156998
https://www.denios.sk/products/273736
https://www.denios.sk/products/195363
https://www.denios.sk/products/116217
https://www.denios.sk/products/154062
https://www.denios.sk/products/116217
https://www.denios.sk/kat/12892


www.denios.sk/shop

Obj. č. 115-212-JA

Výklopník nádoby na odpad

 W na ľahké vyprázdňovanie nádob na odpad

Mobilný vyklápač pre nádoby na odpad FMT

 W vhodný na popolnice s objemom 80, 120 a 240 litrov
 W po príjazde sa nádoba na odpad pomocou hydraulického čerpadla 
nadvihne (len 20 dvojitých zdvihov až do max. dopravnej výšky) a 
automaticky vyprázdni.

 W spustenie vypúšťacím ventilom
 W stabilné kolieska s guľkovými otočnými kolieskami pre ľahkú jazdu
 W vonkajšie rozmery š x h x v (mm): 1000 x 1200 x 1700
 W celková výška vo vysunutom stave: 3200 mm
 W nosnosť: 100 kg

Vyklápač MT 240 pre nádoby na odpad s 
objemom 240 litrov

 W ako nástavec pre vysokozdvižný vozík pre naloženie a vyprázdnenie nádob na 
odpad s objemom 240 litrov

 W žiarovo pozinkovaná oceľová konštrukcia s dlhou životnosťou
 W naloženie nádoby na odpad sa realizuje príjazdom od zadnej strany
 W na mieste vyprázdňovania sa zo sedadla vodiča uvoľní blokovanie
 W s bezpečnostnou reťazou proti zosunutiu
 W nosnosť: 150 kg

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     504

5
Či

st
en

ie
 a

 li
kv

id
ác

ia

Obj. č. 115-211-JA

Pohľad zboku MT 240 rozmery v mm

Pohľad zhora MT 240 rozmery v mm

Nádoby na veľký odpad

Pozri stranu

502

https://www.denios.sk/products/115212
https://www.denios.sk/products/115211


Obj. č. 265-610-JA

Obj. č. 265-606-JA

Obj. č. 163-468-JA Obj. č. 163-473-JA Obj. č. 265-643-JA

Upratovacie vozíky a príslušenstvo

Kliešte na odpad

Typ BTyp A

 W na pohodlné zbieranie odpadu
 W pohodlná manipulácia
 W mimoriadne robustná a 
ergonomicky tvarovaná rukoväť

 W mechanika odolná voči 
opotrebovaniu vďaka lankám 
nachádzajúcim sa vo vnútri

 W mäkké protišmykové gumené 
chápadlá na hladké predmety, 
ako sú fľašky, nádoby atď., 
celková dĺžka 920 mm

 W otvorené hroty na zoškriabanie 
a uvoľnenie prilepených 
odpadkov, robustné chápadlo, 
celková dĺžka 900 mm

Vozík na odpadkové vrecia
 W stabilná oceľová konštrukcia s rámom pre 120-litrové odpadkové vrecia 
(vr. gumového popruhu k zabezpečeniu proti zošmyknutiu vreca)

 W  s veľkými (Ø 300 mm), ľahko pojazdnými kolieskami a praktickým 
plastovým vekom

 W praktický držiak na metlu, lopatku, a pod.
 W integrovaná odkladacia plocha na odpadkové vrecia, rukavice a pod.
 W ergonomická rukoväť

Vozík na odpadkové nádoby
 W stabilná, výškovo nastaviteľná (885-1135 mm) oceľová konštrukcia k 
umiestneniu popolníc s max. šírkou 470mm (bez kolieskok)

 W s veľkými (Ø 300 mm), ľahko pojazdnými kolieskami
 W praktický držiak na metlu, lopatku, a pod.
 W integrovaná odkladacia plocha na odpadkové vrecia, rukavice a pod.
 W ergonomická rukoväť

Prenosný držiak na 
odpadkové vrecia

 W flexibilné použitie vo vnútri budov i na 
voľnom priestranstve

 W stabilný rám s ergonomickým madlom
 W integrovaný gumový pásik spoľahlivo 
zabráni zošmyknutiu odpadkového 
vreca.

Typ C
 W univerzálne použiteľné, 
extrémne ľahké, s komfortným 
pištoľovým úchytom

 W celková dĺžka: 820 mm

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     505
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Rozsiahly výber 
odpadkových vriec

Viac produktov z kategórie 
Ochranné rukavice nájdete tu:

www.denios.sk/kat/12861

Obj. č. 265-593-JA

Pozri stranu

510

https://www.denios.sk/products/265610
https://www.denios.sk/products/265606
https://www.denios.sk/products/163468
https://www.denios.sk/products/163473
https://www.denios.sk/products/265643
https://www.denios.sk/kat/12861
https://www.denios.sk/products/265593


www.denios.sk/shop506
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 W zabraňujúca šíreniu zápachu a samozhášacia
 W nehorľavá dľa  DIN 4102
 W vyrobená z kvalitného pozinkovaného oceľového 
plechu

 W vysoko kvalitné,ekologické práškové lakovanie 
 W uzamykateľné krídlové dvere
 W samozatváracie výkyvné veko

Odpadkové koše na suroviny z ocele a ušľachtilej ocele

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Zberné stanice na triedený odpad

Stanica na triedený odpad 
so 4 vnútornými nádobami,
Obj. č. 188-590-JA

 W ako stacionárna zberná nádoba na triedený odpad , stacionárna
 W vybavené vhadzovacou klapkou, snímateľným krytom a vyberateľnou vnútornou nádobou
 W s nápismi  surovín pre jednoduchú orientáciu

Odpadkový kôš na triedený odpad typ AB 65-B, objem 65 litrov
 W nádoby na odpad spomaľujúce šírenie zápachu a ohňa

Sériovo s 
pozinkovanou 
vnútornou nádobou

Odpadkové koše na suroviny typ AB 65-B, dodáva 
sa voliteľne v 5 farbách alebo z ušľachtilej ocele

Verzia 4x 45 litrov 3x 45 litrov 2x 45 litrov 1x 90 litrov

Vonkajšie rozmery D x Š x V [mm] 1100 x 320 x 975 860 x 320 x 975 620 x 320 x 975 620 x 320 x 975
Obj. č. 188-590-JA 188-591-JA 210-637-JA 210-638-JA

Verzia AB 65-B

Objem [l] 65
Vonkajšie rozmery  
D x Š x V [mm] 400 x 380 x 970

Oceľ

Obj. č. sivá verzia 116-778-JA
Obj. č. červená verzia 116-779-JA
Obj. č. modrá verzia 116-780-JA
Obj. č. žltá verzia 116-781-JA
Obj. č. zelená verzia 116-782-JA
Ušľachtilá oceľ

Obj. č. 188-617-JA
Príslušenstvo –

Viac produktov z kategórie 
Systémy na triedenie surovín nájdete tu:

www.denios.sk/kat/12890

https://www.denios.sk/products/188590
https://www.denios.sk/products/188590
https://www.denios.sk/products/188591
https://www.denios.sk/products/210637
https://www.denios.sk/products/210638
https://www.denios.sk/products/116778
https://www.denios.sk/products/116779
https://www.denios.sk/products/116780
https://www.denios.sk/products/116781
https://www.denios.sk/products/116782
https://www.denios.sk/products/188617
www.denios.sk/kat/12890


geprüfte
Sicherheit

Verzia s ručným ovládaním a upínačom na vrecia na odpad

Objem [l] 45 60 75 120
Vonkajšie rozmery  
D x Š x V [mm] 400 x 380 x 800 400 x 380 x 900 400 x 380 x 1000 450 x 450 x 1100

Obj. č. 164-288-JA 164-322-JA 164-427-JA 164-456-JA

Verzia s ručným ovládaním a pozinkovanou vnútornou nádobou

Objem [l] 45 60 75 120
Vonkajšie rozmery  
D x Š x V [mm] 400 x 380 x 800 400 x 380 x 900 400 x 380 x 1000 450 x 450 x 1100

Obj. č. 164-294-JA 164-328-JA 164-434-JA 164-465-JA

Verzia s ovládaním na pedál a upínačom na vrecia na odpad

Objem [l] 45 60 75 120
Vonkajšie rozmery  
D x Š x V [mm] 400 x 380 x 800 400 x 380 x 900 400 x 380 x 1000 450 x 450 x 1100

Obj. č. 164-310-JA 164-412-JA 164-441-JA 164-474-JA

Verzia s ovládaním na pedál a pozinkovanou vnútornou nádobou

Objem [l] 45 60 75 120
Vonkajšie rozmery  
D x Š x V [mm] 400 x 380 x 800 400 x 380 x 900 400 x 380 x 1000 450 x 450 x 1100

Obj. č. 164-316-JA 164-419-JA 164-448-JA 164-484-JA
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PRÍSLUŠENSTVO

Zberná nádoba na triedený odpad, objem 45 až 120 litrov
 W premyslené a osvedčené systémové nádoby, ktoré možno použiť v 
kancelárskych, verejných a výrobných oblastiach

 W vhadzovacie klapky s automatickým zatváraním
 W nehorľavé, spomaľujúce šírenie ohňa
 W vyrobené z kvalitného pozinkovaného oceľového plechu
 W vysokokvalitný práškovo lakovaný povrch
 W zaoblený tvar zabraňuje tomu, aby sa odpad dostal do 
nádoby

Zberná nádoba z ocele

Ručne ovládaný odpadkový kôš s 
poyinkovanou vnútronou nádobou

Pevný nožný pedál z ušľachtilej oceleSúčasťou balenia je sada samolepiacich 
štítkov v 4 farbách.

Vhadzovacia klapka s tlakovou 
pružinkou pre nehlučné uzatváranie; 
zaoblená hlavica zamedzí, aby bol 
odpad vhodený mimo odpadovú 
nádobu

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Obj. č. 202-391-JA

Plastové vrecia na odpad, 
modré (1 BJ = 250 kusov)

Obj. č. 154-062-JA

Súprava piktogramov (BJ = 6 kusov) sada koliesok pre nádoby na zber surovín

Obj. č. 242-451-JA

Sada koliesok pre 
nádoby na zber surovín, 
pozostávajú zo 4 otočných 
koliesok, 2 kolieska sú s 
brzdou

 W spevnené krídlové dvere so stabilným držadlom z ušľachtilej 
ocele a magnetickým zámkom, dodatočne štandardne vybavené 
štvorhranným zámkom

 W vybavené komfortným vyťahovacím držiakom na vrecia na 
odpad s napínacou páskou

 W 2 vyrovnávacie nohy na prednej strane
 W priložené sú 4 rôznofarebné samolepky pre lepšie odlíšenie 
druhu odpadu

https://www.denios.sk/products/164288
https://www.denios.sk/products/164322
https://www.denios.sk/products/164427
https://www.denios.sk/products/164456
https://www.denios.sk/products/164294
https://www.denios.sk/products/164328
https://www.denios.sk/products/164434
https://www.denios.sk/products/164465
https://www.denios.sk/products/164310
https://www.denios.sk/products/164412
https://www.denios.sk/products/164441
https://www.denios.sk/products/164474
https://www.denios.sk/products/164316
https://www.denios.sk/products/164419
https://www.denios.sk/products/164448
https://www.denios.sk/products/164484
https://www.denios.sk/products/202391
https://www.denios.sk/products/154062
https://www.denios.sk/products/242451
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Príslušenstvo Vnútorná nádoba 40-litrový modul Vnútorná nádoba 60-litrový modul

Vonkajšie rozmery D x Š x V [mm] 210 x 300 x 530 335 x 310 x 530
Obj. č. 137-067-JA 137-068-JA
Príslušenstvo Odpadové vrece plastové, sivé (1 balenie = 250 ks) Odpadové vrece plastové, modré (1 balenie = 250 ks)
Obj. č. 262-554-JA 243-872-JA

Verzia 1x 40 litrov 2x 40 litrov 3x 40 litrov 4x 40 litrov
1 rozširujúci modul à 

40 litrov

Objem [l] 40 80 120 160 40
Vonkajšie rozmery  
D x Š x V [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

Obj. č. 137-011-JA 137-018-JA 137-019-JA 137-020-JA 137-022-JA
Príslušenstvo Odpadové vrece plastové, sivé (1 balenie = 250 ks)
Obj. č. 262-554-JA 262-554-JA 262-554-JA 262-554-JA 262-554-JA

Verzia 1x 60 litrov 2x 60 litrov 3x 60 litrov 4x 60 litrov
1 rozširujúci modul à 

60 litrov

Objem [l] 60 120 180 240 60
Vonkajšie rozmery  
D x Š x V [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

Obj. č. 137-023-JA 137-024-JA 137-029-JA 137-031-JA 137-034-JA
Príslušenstvo Odpadové vrece plastové, modré (1 balenie = 250 ks)
Obj. č. 243-872-JA 243-872-JA 243-872-JA 243-872-JA 243-872-JA

Príslušenstvo Podvozok Podvozok

Prevedenie pre nádobu 2x 40-, 3 x 40- alebo 2x 60 litrov pre nádobu 4 x 40, 3 x 60 alebo 4 x 60 litrov
Nastaviteľná dĺžka od ... do (mm) 510 - 860 1010 - 1410
Vonkajšie rozmery Š x V [mm] 415 x 110 415 x 110
Obj. č. 137-069-JA 137-071-JA

Príslušenstvo
Veko pre modul 

s objemom  
40 litrov

Veko pre modul 
s objemom  

60 litrov

Obj. č. sivá verzia 137-039-JA 137-061-JA
Obj. č. modrá verzia 137-041-JA 137-062-JA
Obj. č. žltá verzia 137-042-JA 137-063-JA
Obj. č. zelená verzia 137-043-JA 137-064-JA
Obj. č. hnedá verzia 137-044-JA 137-065-JA
Obj. č. červená verzia 137-046-JA 137-066-JA
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Obj. č. 137-020-JA

Modulový systém na suroviny

Vnútorné koše sú zhotovené zo žiarovo pozinkovaného plechu a majú práškovanú povrchovú úpravu 
v antracitovej farbe. Pri používaní vnútorného koša sa odporúča použiť na prepravu vozík.

Vnútorné koše

Pomocou doplnkových prvkov si môžete zbernú stanicu na triedený odpad rozšíriť a poskladať 
podľa vlastných potrieb. Vďaka farebnému veku (6 farieb) je zabezpečené triedenie odpadu 
podľa jednotlivých druhov odpadov. Ku každej nádobe je priložená sada piktogramov na 
označovanie triedeného odpadu a lišty na upevnenie vriec na odpad. 

Modulárny systém na triedený odpad 
s 3 prvkami, objem 3x 60 litrov, 
Obj. č. 137-029-JA

Vozíky umožňujú jednoduchú prepravu zvolenej kombinácie nádob. Vozíky sa dajú teleskopicky vysúvať, 
takže ich možno použiť na mnoho rôznych množstiev/veľkostí nádob.

Vozíky

 W modulárny systém zberu odpadu, ktorý sa dá rozširovať
 W ideálne na hygienické a bezzápachové zneškodňovanie všetkých odpadových látok
 W vyrobené z komponentov materiálov odolných voči poveternostným vplyvom a úderom

(Voliteľné možno dodať poklop)

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Modulárny systém na triedený odpad 
so 4 prvkami, objem 4x 40 litrov. 
(Voliteľné možno dodať poklop)

Vrecia na odpadky sa rýchlo a ľahko 
pripevnia s dodanými koľajnicami.

Viac produktov z 
kategórie Systémy 
na triedenie surovín 
nájdete tu:

www.denios.sk/kat/12890

https://www.denios.sk/products/137067
https://www.denios.sk/products/137068
https://www.denios.sk/products/262554
https://www.denios.sk/products/243872
https://www.denios.sk/products/137011
https://www.denios.sk/products/137018
https://www.denios.sk/products/137019
https://www.denios.sk/products/137020
https://www.denios.sk/products/137022
https://www.denios.sk/products/262554
https://www.denios.sk/products/262554
https://www.denios.sk/products/262554
https://www.denios.sk/products/262554
https://www.denios.sk/products/262554
https://www.denios.sk/products/137023
https://www.denios.sk/products/137024
https://www.denios.sk/products/137029
https://www.denios.sk/products/137031
https://www.denios.sk/products/137034
https://www.denios.sk/products/243872
https://www.denios.sk/products/243872
https://www.denios.sk/products/243872
https://www.denios.sk/products/243872
https://www.denios.sk/products/243872
https://www.denios.sk/products/137069
https://www.denios.sk/products/137071
https://www.denios.sk/products/137039
https://www.denios.sk/products/137061
https://www.denios.sk/products/137041
https://www.denios.sk/products/137062
https://www.denios.sk/products/137042
https://www.denios.sk/products/137063
https://www.denios.sk/products/137043
https://www.denios.sk/products/137064
https://www.denios.sk/products/137044
https://www.denios.sk/products/137065
https://www.denios.sk/products/137046
https://www.denios.sk/products/137066
https://www.denios.sk/products/137020
https://www.denios.sk/products/137029
https://www.denios.sk/kat/12890
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Objem [l] 15 30 50

Rozmery Ø x V (mm) 250 x 375 350 x 490 350 x 690
Oceľ

Obj. č. čierna verzia 172-140-JA 172-145-JA 172-150-JA
Obj. č. červená verzia – 172-147-JA 172-152-JA
Ušľachtilá oceľ

Obj. č. 172-144-JA 172-149-JA 172-154-JA

 
Protipožiarny princíp k zahaseniu ohňa

Objem [l] 16 24

Rozmery Ø x V (mm) 245 x 340 295 x 370
Obj. č. červená verzia 180-743-JA 180-750-JA
Obj. č. čierna verzia 180-745-JA 180-752-JA
Obj. č. bledosivá verzia 180-746-JA 180-753-JA
Obj. č. strieborná 180-748-JA 180-755-JA

Bezpečnostné koše na papier, 15 až 50 litrov

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Protipožiarne koše na papier Flammex,  
z ocele a nerezu, 15 až 50 litrov

 W samozhášacie podľa 
princípu Flammex

 W ideálne ako ochrana pred 
požiarom

 W princíp Flammex: v prípade 
požiaru sa splodiny 
zhromažďujú pod prstencom 
veka a takto "udusia" oheň, 
pretože do nádrže sa už 
nedostáva kyslík.

Aj prevyššie zaťaženie v drsnom prostredí: 
samozhášací, 50-litrový odpadkový kôš z 
nerezovej ocele odolný proti korózii.

Samozhášací kôš na papier Flammex, objem 16 až 24 litrov, na montáž na stenu

 W vyprázdňovanie obsahu prostredníctvom vyklápania
 W vrát. bezpečnostného zámku a trojhranného kľúča

Samozhášacia nádoba na odpad podľa princípu Flammex: v prípade požiaru sa splodiny zhromažďujú pod prstencom 
veka s čiernou povrchovou úpravou a takto „udusia“ oheň, pretože do nádoby sa už nemôže dostať kyslík.

Praktická vyklápacia funkcia 
pre jednoduché vyprázdňovanie

Protipožiarny princíp k zahaseniu ohňa

https://www.denios.sk/products/172140
https://www.denios.sk/products/172145
https://www.denios.sk/products/172150
https://www.denios.sk/products/172147
https://www.denios.sk/products/172152
https://www.denios.sk/products/172144
https://www.denios.sk/products/172149
https://www.denios.sk/products/172154
https://www.denios.sk/products/180743
https://www.denios.sk/products/180750
https://www.denios.sk/products/180745
https://www.denios.sk/products/180752
https://www.denios.sk/products/180746
https://www.denios.sk/products/180753
https://www.denios.sk/products/180748
https://www.denios.sk/products/180755


Objem [l] 1000 2500

Priemer otvoru [mm] 955 1338
Balenie (BJ) 10 ks 10 ks
Obj. č. 165-578-JA 165-579-JA
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Objem [l] 120

Priemer otvoru [mm] 446
Farba modrá verzia
Balenie (BJ) 250 ks
Obj. č. 180-689-JA

Objem [l] 70 120

Priemer otvoru [mm] 350 446
Balenie (BJ) 100 ks 100 ks
Obj. č. 116-711-JA 116-712-JA

Objem [l] 16 24 30 60

Priemer otvoru [mm] 287 344 318 401
Farba Priehľadná verzia Priehľadná verzia sivá verzia Priehľadná verzia
Balenie (BJ) 2000 ks 2000 ks 2000 ks 2000 ks
Obj. č. 165-469-JA 165-470-JA 165-471-JA 165-472-JA
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Papierové vrecia na 
odpad, objem 70 a 
120 litrov

 W vyrobené z 2-vrstvového špeciálneho 
papiera odolného voči vlhosti

 W robustné a stabilné vďaka širokému 
dnu - vhodné preto aj na ťažký odpad 
s hranami

Vrecia na odpad, 16 až 2 500 litrov

Rezervné vrecia na 
veľkoobjemové zberné 
nádoby, objem 1000 až 
2500 litrov

Vrecká do odpadkových košov, objem 16 až 60 litrov

Vrecia na odpad zaťahovacie, 
objem 120 litrov

 W s praktickou zaťahovacou šnúrou na rýchle, čisté a bezpečné 
zatvorenie bez dodatočných pomôcok

 W vyrobené z ekologického polyetylénu

 W z vysokokvalitného polyetylénu  W vysoká odolnosť proti roztrhnutiu

 W praktické vrecia na triedený odpad na 
efektívny zber odpadu

 W špeciálne vhodné na veľkoobjemovú 
zbernú nádobu

 W transparentné

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Viac produktov z kategórie Popolnice nájdete tu:

www.denios.sk/kat/12891

https://www.denios.sk/products/165578
https://www.denios.sk/products/165579
https://www.denios.sk/products/180689
https://www.denios.sk/products/116711
https://www.denios.sk/products/116712
https://www.denios.sk/products/165469
https://www.denios.sk/products/165470
https://www.denios.sk/products/165471
https://www.denios.sk/products/165472
https://www.denios.sk/kat/12891
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Objem [l] 120

Priemer otvoru [mm] 446
Farba čierna verzia
Balenie (BJ) 100 ks
Obj. č. 195-361-JA
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Objem [l] 70 120 70 120 120

Hrúbka materiálu (mm) 20 20 40 40 70
Priemer otvoru [mm] 366 446 366 446 466
Balenie (BJ) 500 ks 500 ks 250 ks 250 ks 250 ks
Obj. č. Priehľadná verzia 165-481-JA 165-457-JA 116-713-JA 116-714-JA 145-134-JA
Obj. č. žltá verzia 165-482-JA 165-458-JA 128-410-JA 116-716-JA 145-135-JA
Obj. č. modrá verzia 165-483-JA 165-459-JA 116-717-JA 116-718-JA 145-136-JA
Obj. č. sivá verzia 165-484-JA 165-460-JA 165-462-JA 165-466-JA –
Obj. č. červená verzia 165-485-JA 165-461-JA 145-534-JA 145-535-JA 145-137-JA
Obj. č. čierna verzia – – 173-566-JA 173-569-JA –

Vrecia na odpad, 70 až 120 litrov

Vrecia na odpad z plastu

Uťahovacia nylonová páska

 W pre každý prípad použitia to správne vrece
 W vyrobené z vysokokvalitného plastu

 W v súlade s legislatívou
 W pre všetky  nádoby na odpad v oblastiach 
s nebezpečenstvom výbuchu

 W k ochrane pred mechanickými zdrojmi 
elektrostatických isier

 W bez silikónov

Vodivé vrecia na odpad

BJ = 1000 ks
Obj. č. 165-475-JA

 W ako uzavretie vriec na odpad

 W rôzne farby pre rozlíšenie
 W 3 hrúbky materiálu, v súlade s účelom použitia

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Viac produktov z kategórie Držiaky vriec na odpad nájdete tu:

www.denios.sk/kat/12897

https://www.denios.sk/products/195361
https://www.denios.sk/products/165481
https://www.denios.sk/products/165457
https://www.denios.sk/products/116713
https://www.denios.sk/products/116714
https://www.denios.sk/products/145134
https://www.denios.sk/products/165482
https://www.denios.sk/products/165458
https://www.denios.sk/products/128410
https://www.denios.sk/products/116716
https://www.denios.sk/products/145135
https://www.denios.sk/products/165483
https://www.denios.sk/products/165459
https://www.denios.sk/products/116717
https://www.denios.sk/products/116718
https://www.denios.sk/products/145136
https://www.denios.sk/products/165484
https://www.denios.sk/products/165460
https://www.denios.sk/products/165462
https://www.denios.sk/products/165466
https://www.denios.sk/products/165485
https://www.denios.sk/products/165461
https://www.denios.sk/products/145534
https://www.denios.sk/products/145535
https://www.denios.sk/products/145137
https://www.denios.sk/products/173566
https://www.denios.sk/products/173569
https://www.denios.sk/products/165475
https://www.denios.sk/kat/12897
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Verzia na montáž na stenu so stĺpikom

Objem [l] 45
Vonkajšie rozmery D x Š x V [mm] 425 x 330 x 590
práškovo lakovaná verzia

Obj. č. červená verzia 195-526-JA 195-527-JA
Obj. č. modrá verzia 137-532-JA 137-537-JA
Obj. č. zelená verzia 137-533-JA 137-538-JA
Obj. č. sivá verzia 137-534-JA 137-539-JA
žiarovo zinkovaná verzia

Obj. č. 137-529-JA 137-535-JA

Objem [l] 110 130

Vonkajšie rozmery Š x V [mm] 385 x 920 485 x 920
Hmotnosť [kg] 15 19
Obj. č. zelená verzia 115-965-JA 115-966-JA
Obj. č. modrá verzia 154-280-JA 154-284-JA
Obj. č. žltá verzia 154-282-JA 154-285-JA
Obj. č. sivá verzia 154-283-JA 154-286-JA

Príslušenstvo
Vrecia na odpad 70 µ 

(BJ = 250 kusov)
Vrecia na odpad 100 µ 

(BJ = 100 kusov)
Obj. č. 145-136-JA 165-476-JA

Nádoba na odpad, 45 až 130 litrov

Obj. č. 137-538-JA

Odpadkový kôš z ocele, 
objem 45 litrov

Odpadkový kôš, objem 45 litrov, 
zelený, vrát. pozinkovaného stĺpika

Samolepka 
„odpadkový kôš“

 W priehľadná/čierna, 
Obj. č. 137-526-JA

 W priehľadná/biela, 
Obj. č. 137-527-JA

 W z oceľového žiarovo zinkovaného plechu, dľa normy EN ISO 1461
 W vyprázdňovanie cez uzatvárateľnú klapku na dne koša
 W vrát. trojhranného kľúča
 W samolepka „odpadkový kôš“ v ponuke ako príslušenstvo

Zberná nádoba na odpad, 
objem 110 a 130 litrov

 W so sklápacím vekom a jednokrídlovými dvierkami
 W z pozinkovaného oceľového plechu s kvalitnou práškovaným 
práškovým lakovaním pre ochranu proti korózii

 W 3 nožičky 
 W držiak na vrecia na odpad s objemom 120 litrov

Vyprázdňuje sa pomocou 
uzáveru dna, trojuholníkový kľúč 
je súčasťou balenia.

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Dodávame v 4 farbách

Rýchle vyhľadávanie: 
DENIOS Online-Shop 
viac ako 15 000 produktov.

www.denios.sk/shop

https://www.denios.sk/products/195526
https://www.denios.sk/products/195527
https://www.denios.sk/products/137532
https://www.denios.sk/products/137537
https://www.denios.sk/products/137533
https://www.denios.sk/products/137538
https://www.denios.sk/products/137534
https://www.denios.sk/products/137539
https://www.denios.sk/products/137529
https://www.denios.sk/products/137535
https://www.denios.sk/products/115965
https://www.denios.sk/products/115966
https://www.denios.sk/products/154280
https://www.denios.sk/products/154284
https://www.denios.sk/products/154282
https://www.denios.sk/products/154285
https://www.denios.sk/products/154283
https://www.denios.sk/products/154286
https://www.denios.sk/products/145136
https://www.denios.sk/products/165476
https://www.denios.sk/products/137538
https://www.denios.sk/products/137526
https://www.denios.sk/products/137527
https://www.denios.sk/shop


Objem [l] 38 72

Vonkajšie rozmery D x Š x V [mm] 395 x 395 x 910 500 x 500 x 955
Obj. č. strieborná verzia 130-245-JA 130-246-JA
Obj. č. antracitova verzia 129-450-JA 129-455-JA
Obj. č. biela verzia 129-446-JA 129-451-JA
Obj. č. červená verzia 129-447-JA 129-452-JA
Obj. č. zelená verzia 129-448-JA 129-453-JA
Obj. č. modrá verzia 129-449-JA 129-454-JA
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PRÍSLUŠENSTVO

Objem [l] 40 50

Vonkajšie rozmery D x Š x V [mm] 600 x 310 x 360 685 x 310 x 360
Obj. č. pozinkovaný kryt bez 
popolníka 116-876-JA 116-881-JA

Obj. č. oranžový lakovaný kryt bez 
popolníka 116-883-JA 116-884-JA

Obj. č. pozinkovaný kryt s po-
polníkom 116-877-JA 116-882-JA

Obj. č. oranžový lakovaný kryt s 
popolníkom 116-931-JA 116-932-JA

Obj. č. 116-720-JA

PRÍSLUŠENSTVO

Nádoby na odpad a kombinácie odpadových košov a popolníkov

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Kombinovaná oceľová nádoba na odpad a popolník v jednom, 38 až 72 litrov
 W robustné stacionárne vyhotovenie z pozinkovanej ocele, s práškovým lakovaním
 W ochranný kryt pred poveternostnými vplyvmi a vložený diel popolníka vrát. sita možno zložiť
 W s vyberateľnou pozinkovanou vnútornou nádobou
 W vrát. žiarovo pozinkovaného podlahového rámu pre stabilné umiestnenie

Nádoba na popol a odpad, objem 40 a 50 litrov
 W plechová nádoba (skladacia)
 W s univerzálnym upevnením na montáž na stenu alebo stĺpik
 W vrát. kľúča na uvoľnenie  nádoby

Zberná nádoba na odpad, objem  
50 litrov, s popolníkom, pozinkovaná, 
Obj. č. 116-882-JA

Zberná nádoba na odpad, objem 50 litrov, 
pozinkovaná, s popolníkom a oranžovým 
krytom, Obj. č. 116-932-JA

Odpadková nádoba s popolníkom, 
antracitová, objem 38 litrov

Sériovo s pozinkovanou 
vnútornou nádobou

Detail: demontovateľný kryt

 W Stĺpik s okrúhlym prierezom  
Ø 2‘‘ na zapustenie,  
resp. zabetónovanie,  
výška 1500 mm,  
Obj. č. 116-893-JA

 W Stĺpik s okrúhlym prierezom 
s pätkou na naskrutkovanie, 
výška 1500 mm,  
Obj. č. 173-603-JA

Kremičitý piesok do popolníka, 
25 kg

www.denios.sk/kat/12895

Viac produktov z kategórie 
Odpadkové koše s 
popolníkom nájdete tu:

https://www.denios.sk/products/130245
https://www.denios.sk/products/130246
https://www.denios.sk/products/129450
https://www.denios.sk/products/129455
https://www.denios.sk/products/129446
https://www.denios.sk/products/129451
https://www.denios.sk/products/129447
https://www.denios.sk/products/129452
https://www.denios.sk/products/129448
https://www.denios.sk/products/129453
https://www.denios.sk/products/129449
https://www.denios.sk/products/129454
https://www.denios.sk/products/116876
https://www.denios.sk/products/116881
https://www.denios.sk/products/116883
https://www.denios.sk/products/116884
https://www.denios.sk/products/116877
https://www.denios.sk/products/116882
https://www.denios.sk/products/116931
https://www.denios.sk/products/116932
https://www.denios.sk/products/116720
https://www.denios.sk/products/116882
https://www.denios.sk/products/116932
https://www.denios.sk/products/116893
https://www.denios.sk/products/173603
https://www.denios.sk/kat/12895


5 Stojanový popolník

www.denios.sk/shopAktuálne ceny na www.denios.sk

Vonkajšie rozmery D x Š x V [mm] 150 x 356 x 1041

Obj. č. strieborná verzia 164-358-JA
Obj. č. čierna verzia 164-357-JA

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     
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Vonkajšie rozmery D x Š x V [mm] 430 x 430 x 1140

Obj. č. čierna verzia 279-709-JA
Obj. č. sivá verzia 281-559-JA

514

Bezpečnostný stacionárny popolník
 W vhodené cigarety v krátkom čase zhasnú, pretože úzky vhadzovací otvor minimalizuje prívod kyslíka
 W nízke ťažisko zaručuje vysokú stabilitu
 W vrát. pozinkovanej vnútornej nádoby na vyberanie cigaretových ohorkov
 W integrovaný hák na upevnenie na podklad

Úzky stacionárny popolník z nerezu
 W s optimalizovanou výškou 
 W vybavené bezpečnostným sitkom a podlahovou doskou

 W hliníková konštrukcia s práškovo lakovanou povrchovou úpravou alebo 
oceľová konštrukcia ideálne na vonkajšie použitie

 W jednoduché vyprázdňovanie

 

Na vyprázdnenie hliníkovej vnútornej nádoby 
je možné hornú časť popolníka jednoducho 
vybrať po uvoľnení dvoch ryhovaných skrutiek.

Perforovaný plech z 
nerezovej ocele na 
uhasenie cigariet.

Integrované oká ako zabezpečenie pred 
krádežou, napr. na visiaci  zámok.

NOVINKA

Jednoduché vyprázdňovanie: 
Prednú časť odomknúť pomocou 
kľúča a zdvihnúť.

Priestranný vnútorný kôš vytiahnuť 
z popolníka za rukoväť.

https://www.denios.sk/products/164358
https://www.denios.sk/products/164357
https://www.denios.sk/products/279709
https://www.denios.sk/products/281559


Poradenstvo: 032 743 04 67              Aktuálne ceny na www.denios.sk

5Fajčiarske prístrešky

pre 3 osoby pre 6 osôb pre 9 osôb

Verzia na montáž na stenu voľne stojace na montáž na stenu voľne stojace na montáž na stenu voľne stojace
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 2350 x 1220 x 2205 2350 x 2260 x 2205 2350 x 3300 x 2205
Obj. č. Oceľ 181-984-JA 181-985-JA 181-986-JA 173-446-JA 181-987-JA 173-447-JA
Obj. č. Drevo 210-529-JA 210-530-JA 210-531-JA 210-533-JA 210-534-JA 210-535-JA

Prístrešky pre fajčiarov pre 3 osoby

Verzia Prístrešok
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 2350 x 1220 x 500
Obj. č. 181-988-JA
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Prístrešok pre fajčiarov
 W optimálna ochrana vašich fajčiarov pred poveternostnými vplyvmi
 W veľkoplošný transparentný prístrešok z polykarbonátu sa postará o čisté a priateľské prostredie.
 W stabilná konštrukcia - na požiadanie z pozinkovanej ocele alebo dreva odolného voči poveternostným vplyvom
 W vrátane lavičky
 W dodáva sa demontované na inštaláciu priamo u zákazníka

 

Prístrešok pre fajčiarov
 W na rýchle a jednoduché pripevnenie na požadovanom mieste vašej 
podnikovej budovy

 W ideálny do areálov podnikov a verejných priestranstiev: optimálna 
ochrana pred poveternostnými vplyvmi až pre 3 osoby

 W konštrukcia odolná voči poveternostným vplyvom z pozinkovanej ocele
 W stabilná strecha z transparentného polykarbonátu

 Fajčiarsky prístrešok s oceľovou konštrukciou, pre 6 osôb, montáž na stenu

Viac produktov z kategórie 
Fajčiarske prístrešky a fajčiarske kabíny nájdete tu:

www.denios.sk/kat/12800

https://www.denios.sk/products/181984
https://www.denios.sk/products/181985
https://www.denios.sk/products/181986
https://www.denios.sk/products/173446
https://www.denios.sk/products/181987
https://www.denios.sk/products/173447
https://www.denios.sk/products/210529
https://www.denios.sk/products/210530
https://www.denios.sk/products/210531
https://www.denios.sk/products/210533
https://www.denios.sk/products/210534
https://www.denios.sk/products/210535
https://www.denios.sk/products/181988
https://www.denios.sk/kat/12800
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PREDCHÁDZANIE 
ÚRAZOM

Zamestnanci musia presne 
vedieť, kam ísť. Naše 
systémy navigácie osôb a 
systémy na označovanie 
dopravných trás, pracov-
ných plôch a nebezpeč-
ných oblastí pomáhajú 
minimalizovať riziká nehôd.  
Naše výrobky na ochra-
nu pred nárazmi naviac 
chránia Vaše vybavenie 
a zabraňujú zbytočným 
nákladom.

VYBAVENIE PREVÁDZOK

www.denios.sk/shop

Prepravné vozíky518
Prepravné a 
poschodové vozíky524

Zdvíhacie zariadenia532

Výklopné nádoby z plastu538
Výklopné a stohovateľné 
nádoby z ocele540
Stohovacie systémy, mrežové 
boxy a príslušenstvo546

Stohovateľné nádoby 
z plastu548
Prepravné boxy a 
vozíky z hliníka554
Skladovanie v úložných 
nádobách556

Big Bagy558

Skladové regále564

Zásobníky na posypový 
materiál560
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517Poradenstvo: 032 743 04 67

Skrine na materiál a skrine 
do šatní568

Pracovné stoličky574
Nájazdové ochrany, 
označenia a stĺpiky581

Káblové mosty602

Bezpečnostné zrkadlá604
Uzatváracie a 
uzamykacie systémy612

Zabezpečenie 
únikovej cesty614
Bezpečnostné svetlá 
a zrkadlá618
Priemyselné váhy, 
stolové a závesné váhy620
Náradie do Ex 
prostredia622

Bezpečnostný nôže625
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Prepravné vozíky v iných prevedeniach nájdete na internete na www.denios.sk

Typ Schodiskový vozík z ocele

Rozmery lopaty Š x H [mm] 320 x 245 480 x 295
Pneumatiky TPE
Celková nosnosť [kg] 200
Obj. č. 272-680-JA 272-696-JA

profi vozík pre bezpečný a opatrný transport - 
schod po schode

Schodiskový vozík 
VARIOfit

 W stabilná zváraná konštrukcia z ocele 
 W ergonomické plastové bezpečnostné madlo
 W vysoko kvalitné práškové lakovanie RAL 5010, enciánovo modrá
 W 2 ľahko pojazdné spoľahlivé trojsúkolia
 W kolieska z termoplastickej gumy s precíznym guličkovým 
ložiskom (nezanechávajú stopy)

Plošinové

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

https://www.denios.sk/products/272680
https://www.denios.sk/products/272696


Typ Podvozok

Celková nosnosť [kg] 500 1050 1200

Pneumatiky TPE Polyamid Celopryžové
Vonkajšie rozmery Š x H [mm] 870 x 1270
Obj. č. Nakladacia výška: 285 mm 272-664-JA 272-665-JA 272-666-JA
Obj. č. Nakladacia výška: 650 mm 272-661-JA 272-662-JA 272-663-JA
Príslušenstvo ťažné ojo so spojkou pre spätný chod
Obj. č. 272-695-JA
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 W pohodlná obsluha jednou rukou - ľahké 
manévrovanie i s ťažkým nákladom

 W pevná konštrukcia z ocele
 W úložná plocha z vysoko kvalitnej MDF 
dosky, povrch dekor buk

 W kolieska z termoplastickej gumy na 
plastovom ráfku s precíznym guličkovým 
ložiskom (nezanechávajú stopy)

 W vysoko kvalitné práškové lakovanie RAL 
5010, enciánovo modrá

 W 2 otočné kolieska s centrálnou brzdou 
EasySTOP a 2 pevné kolieska 

 W otočné kolieska s ochranou nôh

Typ Vozík s rukoväťou

Počet plôch 1 2
Rozmery úložnej plochy Š x H [mm] 605 x 500 560 x 455
Celková nosnosť [kg]* 250 200
Výška úložného priestoru [mm] 185 /  / 220 / 775 /
Priemer kolieska [mm] 125
Obj. č. 272-641-JA 272-642-JA

*všetky nosnosti: pri rovnomernom rozložení bremena na ložnej ploche

ľahko pojazdný podvozok na europalety alebo mrežové boxy

Podvozok VARIOfit

ručný vozík pre použitie v celej prevádzke

Vozík s rukoväťou 
VARIOfit

 W komfortná obsluha jednou rukou - nenáročná 
manipulácia aj s ťažkým nákladom

 W 1 príp. 2 drevené dosky v ráme

 W pevná oceľová konštrukcia, 4 záchytné rohy
 W nakladacia výška (mm): 285, príp. 650
 W pneumatiky voliteľne: TPE, polyamid, pevná guma - elastická
 W príslušenstvo: výsuvné ojá (je možné objednať iba spolu s 
podvozkom)

Podvozok k úložnou výškou 285 mm a TPE kolieskami

Variabilne nastaviteľný podvozok -  
pre výšku police až 650 mm

DENIOS classic-line prepravné vozíky

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     

https://www.denios.sk/products/272664
https://www.denios.sk/products/272665
https://www.denios.sk/products/272666
https://www.denios.sk/products/272661
https://www.denios.sk/products/272662
https://www.denios.sk/products/272663
https://www.denios.sk/products/272695
https://www.denios.sk/products/272641
https://www.denios.sk/products/272642


www.denios.sk/shop

PRÍSLUŠENSTVO

1

1

2

2
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3

Viacúčelové vozíky z plastu

Pre každý prípad ten správny vozík

nízka vlastná hmotnosť - ľahko ovládatelný, vďaka madlu a ľahko pojazdným kolieskam

 W vysoká odolnosť voči kyselinám a lúhom

zberná nádoba k bočnému 
zaveseniu, V 470 mm, 
Obj. č. 180-043-JA

Nádoba na odkladanie, V 180 mm, 
Obj. č. 180-044-JA

Verzia PRO a TOOL: plastové povrchy odolné voči 
extrémnym teplotácm - 20° až + 140°C!

BEST

 W police a rukoväť z plastu (PP) -  s hladkým povrchom - ľahko čistiteľné
 W otočné kolieska (TPE) "nezanechávajú stopy", 2 s aretáciou
 W verzia TOOL: so zásuvkami ( automatický uzáver zabráni nechcenému 
otvoreniu zásuvky)

zberná nádoba k bočnému 
zaveseniu, V 200 mm, 
Obj. č. 180-045-JA

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Prevedenie PRO TOOL SERVICE

Verzia Strany otvorené Uzavretý z 3 strán 2 zásuvky 1 zásuvka Strany otvorené

Počet plôch 2 3 3 2 3 3
Celková nosnosť [kg] 160 240 240 160 240 120
Rozmery úložnej plochy 
Š x H [mm] 450 x 680 350 x 480

Vonkajšie rozmery 
Š x H x V (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

Výšky poschodí [mm] 180 / 820 / 180 / 520 / 860 180 / 520 / 860 180 / 820 / 180 / 520 / 860 140 / 460 / 780
Ø koliesko [mm] 100 75
Obj. č. 180-037-JA 180-038-JA 180-041-JA 180-039-JA 180-040-JA 180-042-JA
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Univerzálny plastový policový 
vozík DENIOS base-line

https://www.denios.sk/products/180043
https://www.denios.sk/products/180044
https://www.denios.sk/products/180045
https://www.denios.sk/products/180037
https://www.denios.sk/products/180038
https://www.denios.sk/products/180041
https://www.denios.sk/products/180039
https://www.denios.sk/products/180040
https://www.denios.sk/products/180042


1 2 3

3

4
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1 2

Manipulačné a prepravné vozíky

z hliníka, obzvlášť ľahký

 W sklopné posuvné držadlo šetrí priestor
 W úložná plocha s protišmykovým povrchom a ochranou rohov 
pred nárazom

ideálna pomôcka pri vnútropodnikovej preprave 

 W s protišmykovou ochrannou lištou, modré práškové 
lakovanie

 W celogumové pneumatiky, modro-sivé, nezanechávajúce 
stopy, 2 otočné kolieska a 2 pevné kolieska

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Materiál Oceľ Hliník

Rozmery úložnej plochy Š x H [mm] 480 x 740 610 x 910 480 x 740 470 x 645

Počet plôch 1 1 3 1
Vybavenie 1 rukoväť sklápacia 2 posuvné rukoväte 1 rukoväť sklápacia
Celková nosnosť [kg] 150 250 120 150
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 480 x 740 x 860 610 x 910 x 860 480 x 740 x 860 470 x 750 x 980
Ø koliesko [mm] 100 125 100 100
Hmotnosť [kg] 15 20 26 10
Obj. č. 157-604-JA 157-605-JA 157-607-JA 164-407-JA
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 DENIOS base-line - cenovo výhodné, spoľahlivé prepravné zariadenie s účelovým vybavením, 
univerzálne použitie v mnohých prevádzkach.

Manipulačný vozík z ocele 
DENIOS base-line

Hliníkový manipulačný 
vozík DENIOS base-line

https://www.denios.sk/products/157604
https://www.denios.sk/products/157605
https://www.denios.sk/products/157607
https://www.denios.sk/products/164407
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DENIOS classic-line prepravné zariadenia
Schválené, v prevádzke veľmi užitočné prepravné zariadenia za výhodnú cenu - 
s chytrým vybavením, napr.:

 W robustná konštrukcia, kvalitné práškové lakovanie odolné voči nárazom a poškriabaniu
 W TPE kolieska s drážkovým ložiskom, 2 otočné a 2 pevné s brzdou, šetrné k podlahe, centrálna brzda ErgoStop
 W centrálna brzda ErgoStop - jednoduchá a rýchla obsluha pedálu, ihneď pôsobí na obe otočné kolieska

Typ Prepravný vozík na ľahký materiál

Rozmery úložnej plochy 
Š x H [mm]

450 x 850 600 x 1000 450 x 720 600 x 900

Verzia pevná rukoväť výklopná rukoväť
Celková nosnosť  [kg] 200 150 250
Priemer kolesa [mm] 125 160
Obj. č. 258-199-JA 258-200-JA 258-202-JA 258-203-JA

optimálny pomer ceny a výkonu

Plošinové vozíky  na ľahký 
náklad  DENIOS classic-line

Výklopnú rukoväť je možné 
jednoducho ovládať nožným 
pedálom - perfektné pre prepravu 
alebo pri použití v stiesnených 
priestorových  podmienkach

 W kompaktný prepravný vozík pre univerzálne použitie
 W stabilná, ergonomická rukoväť
 W protišmykové, vode odolná odkladacia plocha -  
k dispozícii v 2 veľkostiach

 W na výber s pevnou alebo sklopiteľnou rukoväťou

kompaktný, ľahký vozík s 
pevnou rukoväťou

s vysokou nosnosťou pre použitie v priemysle

 W vhodné pre prepravu ťažkého tovaru
 W stabilná, ergonomická rukoväť
 W protišmyková, vode odolná odkladacia plocha - 
k dispozícii v 4 veľkostiach

Plošinový vozík so sklopnou rukoväťou 
na ťažký náklad DENIOS classic-line

Typ Prepravný vozík na ťažký materiál

Rozmery úložnej plochy 
Š x H [mm]

500 x 880 600 x 1030 700 x 1030 800 x 1230

Verzia pevná rukoväť
Celková nosnosť  [kg] 400 500
Priemer kolesa [mm] 160 200
Obj. č. 258-213-JA 258-214-JA 258-212-JA 258-215-JA

DENIOS classic-line prepravné vozíky

www.denios.sk/shop Aktuálne ceny na www.denios.sk     

https://www.denios.sk/products/258199
https://www.denios.sk/products/258200
https://www.denios.sk/products/258202
https://www.denios.sk/products/258203
https://www.denios.sk/products/258213
https://www.denios.sk/products/258214
https://www.denios.sk/products/258212
https://www.denios.sk/products/258215
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www.denios.sk/kat/12754

Viac produktov z kategórie Vybavenie prevádzky nájdete tu:

Typ Prepravný vozík na ťažký materiál

Počet plôch 2

Rozmery úložnej plochy 
Š x H [mm]

500 x 850 600 x 1000 700 x 1000 800 x 1200

Nosnosť celkom / podlaha (kg) 400 / 200 500 / 200
Priemer kolesa [mm] 160 200
Obj. č. 258-196-JA 258-197-JA 258-198-JA 258-195-JA

Typ Prepravný vozík na ľahký materiál

Počet plôch 2 3

Rozmery úložnej plochy 
Š x H [mm]

490 x 835 590 x 985 490 x 835 590 x 985

Nosnosť celkom / podlaha (kg) 250 / 80
Priemer kolesa [mm] 125
Obj. č. rukoväť šikmo 258-174-JA 258-175-JA 258-187-JA 258-186-JA
Obj. č. vodorovne 258-209-JA 258-208-JA 258-211-JA 258-210-JA

 W protišmykové, vodoodolné nakladacie plošiny s okrajom
 W v ponuke 2 alebo 3 úrovne, vždy v 2 rozmeroch políc
 W s ergonomickou rukoväťou

profík pre vnútropodnikový transport

Prepravný vozík na ľahký 
materiál DENIOS classic-line

Stolový  vozík na ťažký materiál  
DENIOS classic-line

 W ergonomicky tvarovaná rukoväť pre jednoduchý transport
 W protišmykové, vodoodolné nakladacie plošiny
 W v ponuke 4 rôzne rozmery plochy

ErgoStop centrálna brzda: 
bezpečné a rýchlo zabrzdené v 
akéjkoľvek polohe kolieska

nosnosť až 500 kg - pre priemyselné použitie

DENIOS classic-line prepravné vozíky

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     

rovné oblúky uľahčia 
prepravu i ťažšieho nákladu

obzvlášť jednoduchá 
manipulácia vďaka úchytom

https://www.denios.sk/kat/12754
https://www.denios.sk/products/258196
https://www.denios.sk/products/258197
https://www.denios.sk/products/258198
https://www.denios.sk/products/258195
https://www.denios.sk/products/258174
https://www.denios.sk/products/258175
https://www.denios.sk/products/258187
https://www.denios.sk/products/258186
https://www.denios.sk/products/258209
https://www.denios.sk/products/258208
https://www.denios.sk/products/258211
https://www.denios.sk/products/258210


 W horná vaňa s mrežovým roštom a 
vypúšťacím kohútom 1/4", V 100 mm

 W výška hrany spodnej vane: 25 mm

 W odnímateľná oceľová vaňa, 
2 madlá, V 200 mm

 W výška hrany spodnej vane: 
25 mm

 W pevná konštrukcia z ocele, práškové lakovanie odolné proti nárazom a 
poškriabaniu

 W s olejotesnou oceľovou vaňou, výška okraja 40 mm, na výber 2 alebo 3 úrovne
 W kolieska z TPE s guľôčkovým ložiskom, ktoré nenechávajú stopy, 2 otočné kolieska 
a 2 pevné kolieska s ochranou chodidiel, centrálna brzda ErgoStop

 W ergonomická pracovná výška, stabilná rukoväť pre jednoduchý transport
 W možnosť vyhotovenia s mrežovým roštom a vypúšťacím kohútom, príp. 
vynímateľnou vaňou

 s pevne zváranou vaňou pre bezpečnú prácu

Stolový vozík DENIOS classic-line, 
s oceľovou vaňou

DENIOS classic-line prepravné vozíky

www.denios.sk/shop

Stolový vozík s oceľovými vaňami a praktickou 
centrálnou brzdou ErgoStop

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Typ Stolový vozík s oceľovými vaňami

Počet záchytných vaní 2 3

Rozmery úložnej plochy Š x H [mm] 495 x 845 695 x 995 595 x 995 595 x 995 495 x 845
Ďalšie vybavenie – – Mrežový rošt, vypúšťací kohút Odnímateľná vaňa –
Nosnosť celkom / podlaha (kg) 400 / 100 250 / 80 500 / 100
Priemer kolesa [mm] 160 200 125 160
Obj. č. 258-220-JA 258-221-JA 258-226-JA 258-876-JA 258-222-JA

524

6
Vy

ba
ve

ni
e 

pr
ev

ád
zo

k

https://www.denios.sk/products/258220
https://www.denios.sk/products/258221
https://www.denios.sk/products/258226
https://www.denios.sk/products/258876
https://www.denios.sk/products/258222


 W stolový vozík z ocele, 2 vynímateľné záchytné vane z chemicky 
odolného polyethylénu

 W 2 madlá, 2 pevné a 2 otočné kolieska z polyprophylénu (Ø 100 mm), 
pre jednoduchú manipuláciu

optimálne pre prepravu napr. nebezpečných látok v malých nádobách

Prepravný vozík, s pozinkovaným 
mrežovým roštom ako úložnou plochou 
(možné aj s mrežovým roštom z PE)

kompaktné rozmery: bezpečný prejazd tiež v úzkych priestoroch a 
chodbách

 W stabilný vozík s vynímateľnou záchytnou vaňou z chemicky odolného 
polyethylénu

 W ideálne pre prepravu napr. nebezpečných látok v malých nádobách
 W rukoväť a 2 pevné a 2 otočné kolieska z polyprophylénu (Ø 100 x 38 mm)
 W na výber rôzne varianty vyhotovenia a veľkosti, 2 alebo 3 záchytné vane

Prepravný vozík DENIOS classic - line, 
s plastovou vaňou

Stolový vozík s plastovými záchytnými 
vaňami DENIOS classic-line

Stolný vozík

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Typ Prepravný vozík s plastovou vaňou

Záchytný objem [l] 1 x 30
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)* 1110 x 602 x 1074
Celková nosnosť [kg] 150
Mrežový rošt bez pozinkovaná verzia plastová verzia
Obj. č. 114-837-JA 114-839-JA 114-841-JA

*Celková výška s posuvným držadlom

Typ Stolový vozík s plastovými vaňami

Záchytný objem [l] 2 x 30
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm)* 1041 x 660 x 920
Celková nosnosť [kg] 170
Mrežový rošt bez
Obj. č. 115-214-JA

*Celková výška s posuvným držadlom
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https://www.denios.sk/products/114837
https://www.denios.sk/products/114839
https://www.denios.sk/products/114841
https://www.denios.sk/products/115214


www.denios.sk/shop

NOVINKA

NOVINKA

Prevedenie Policový vozík otvorený Drátený vozík s policami

Rozmery úložnej plochy Š x H [mm] 850 x 500 1000 x 700 1200 x 800 1000 x 700 1200 x 800

Počet plôch 5 4
Nosnosť celkom / podlaha (kg) 400 / 80 250 / 80 500 / 80
Vonkajšie rozmery Š x H x V (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
Priemer kolieska [mm] 160 200
Obj. č. 272-690-JA 272-691-JA 272-692-JA 272-693-JA 272-694-JA

Typ Vychystávací vozík

Prevedenie police naklápacie police
Maximálne zaťaženie [kg] 200
Nosnosť police [kg] 50
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 455 x 815 x 1185
Obj. č. 272-643-JA 272-644-JA

Vychystávacie a policové vozíky

PROFI vozík pre univerzálne použitie - napr. 
pre triedenie balíčkov alebo materiálu

Vozík s policami 
VARIOfit

 W robustná konštrukcia z ocele
 W dno a police z vysoko kvalitných MDF dosiek, 
povrch dekor buk

 W kolieska z termoplastickej gumy na 
plastovom ráfku s precíznym guličkovým 
ložiskom (nezanechávajú stopy)

 W vysoko kvalitné práškové lakovanie RAL 
5010, enciánovo modrá

 W 2 otočné kolieska s centrálnou brzdou 
EasySTOP a 2 pevné kolieska 

 W otočné kolieska s ochranou nohou

praktický pomocník pre rýchly a 
komfortný prístup k materiálu

Vychystávací vozík VARIOfit, 
s otvoreným rámom

 W robustná konštrukcia z oceľových trubiek a 
profilovej ocele

 W k dispozícii tiež v naklápacej verzii
 W kolieska z termoplastickej gumy na 
plastovom ráfku s precíznym guličkovým 
ložiskom (nezanechávajú stopy)

 W vysoko kvalitné práškové lakovanie RAL 
5010, enciánovo modrá

 W 2 otočné kolieska s centrálnou brzdou 
EasySTOP a 2 pevné kolieska 

 W otočné kolieska s ochranou nohou

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     526
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Vhodný euro box  v ponuke ako príslušenstvo!

https://www.denios.sk/products/272690
https://www.denios.sk/products/272691
https://www.denios.sk/products/272692
https://www.denios.sk/products/272693
https://www.denios.sk/products/272694
https://www.denios.sk/products/272643
https://www.denios.sk/products/272644


NOVINKA

NOVINKA

Typ Vozík na euro prepravky Regálový vozík

Vonkajšie rozmery Š x H x V (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
Celková nosnosť [kg] 200 400 250 400
Nosnosť police [kg] 50 80
Priemer kolieska [mm] 125 200 160 200
Obj. č. Počet plôch: 3 272-647-JA 272-648-JA 272-649-JA – –
Obj. č. Počet plôch: 4 – – – 272-650-JA 272-651-JA

Prevedenie Skriňový vozík s mrežovými stenami Skriňový vozík, plechový

Rozmery úložnej plochy Š x H [mm] 1045 x 685 1245 x 785 1045 x 685 1245 x 785

Nosnosť celkom / podlaha (kg) 500 / 80
Priemer kolieska [mm] 200
Obj. č. Počet plôch: 3 272-681-JA 272-682-JA 272-685-JA 272-686-JA
Obj. č. Počet plôch: 5 272-683-JA 272-684-JA 272-687-JA 272-688-JA

Skrinkové a regálové vozíky

uzamykateľný skrinkový vozík 
vysokej priemyselnej kvality

Skriňový vozík VARIOfit, 
2krídlové dvere

 W robustná konštrukcia z ocele
 W uzamykateľné 2krídlové dvere
 W kolieska z termoplastickej gumy na plastovom 
ráfku s precíznym guličkovým ložiskom 
(nezanechávajú stopy)

 W vysoko kvalitné práškové lakovanie RAL 5010, 
enciánovo modrá

 W 2 otočné kolieska s centrálnou brzdou 
EasySTOP a 2 pevné kolieska

 W otočné kolieska s ochranou nohou

optimálny k príprave väčšieho 
množstva materiálu

Regálový vozík VARIOfit, 
s variabilnými policami

 W robustná konštrukcia z ocele
 W dľa voľby otvorené alebo naklápacie police o 
17° nebo 32° 

 W kolieska z termoplastickej gumy na 
plastovom ráfku s precíznym guličkovým 
ložiskom (nezanechávajú stopy)

 W vysoko kvalitné práškové lakovanie RAL 
5010, enciánovo modrá

 W 2 otočné kolieska s centrálnou brzdou 
EasySTOP a 2 pevné kolieska

 W otočné kolieska s ochranou nohou

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     527
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https://www.denios.sk/products/272647
https://www.denios.sk/products/272648
https://www.denios.sk/products/272649
https://www.denios.sk/products/272650
https://www.denios.sk/products/272651
https://www.denios.sk/products/272681
https://www.denios.sk/products/272682
https://www.denios.sk/products/272685
https://www.denios.sk/products/272686
https://www.denios.sk/products/272683
https://www.denios.sk/products/272684
https://www.denios.sk/products/272687
https://www.denios.sk/products/272688


www.denios.sk/shop

Obj. č. 267-576-JA

Inovatívny švédsky výrobca KONGAMEK vyvíja a vyrába praktické 
prepravné vozíky. Tu nájdete ponuku produktov pre pynulý 
vnútropodnikový transport!

Prepravné a manipulačné vozíky

 W 2 pevné kolieska a 2 otočné kolieska (s brzdami) vyrobené z PA /  bez zanechávania stôp, 
presné guľičkové ložisko

Stolový vozík KM Ergo z ocele, s 2 policami MDF
Atraktívny stolný vozík s celkovou nosnosťou 1200 kg

 W jednoduchá manipulácia, 
žiadne ťažké zdvíhanie

 W elektrolyticky zinkované

 W pre 1 plynovú fľašu à 50 litrov 
(max Ø 235 mm)

Vozík na plynové fľaše 
typ KM Ergo
ergonomický vozík na plynové fľaše 
umožní ľahkú výmenu plynových fliaš, 
užívateľsky komfortný 

 W verzia s výškovo nastaviteľnou plošinou: 
55 - 835 mm, nosnosť 800 kg

 W elektrolyticky zinkované pre ochranu voči 
korózii

 W 2 pevné a 2 otočné kolieska (s aretáciou), 
gumové

Paletové vozíky typ KM, 
na europalety
zváraný podvozok pre europalety 
1200x800 mm, s držiakom na palety

 W gumová rukoväť pre ergonomické držanie, 
protišmyková plošina pre bezpečné státie

 W 3 gumové kolieska

Prepravná kolobežka typ KM Scooter, 
s brzdou
komfortná prepravná kolobežka pre rýchly a 
bezpečný presun z jedného miesta na druhé

Obj. č. 255-373-JA

Úzke stolové vozíky 
typ KM
4 otočné kolieska, z toho 2 s aretáciou

 W elektrolyticky zinkovaný, nosnosť 150 kg
 W 2 melamínové dosky, plastová rukoväť

úzky prepravný vozík KM,  
biele police, Obj. č. 255-334-JA

Úzky prepravný vozík KM,  
červené police, Obj. č. 255-335-JA

 W doska: š x h: 520 x 825 mm, 
nosnosť: 100 kg

 W skladacie madlo umožní 
priestorovo úsporné uloženie

Nerezový vozík KM,  
so sklopným madlom
univerzálny paletový 
vozík z nerezu

výškovo nastaviteľné

Obj. č. 255-319-JA

 W vysokokvalitný práškovo lakovaný povrch Š x H: 680 x 1200 mm
 W ľahké manévrovanie vďaka ergonomickej rukoväti

Obj. č. 255-369-JA

Obj. č. 255-348-JA

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     528
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DENIOS ONLINE SHOP

denios.shop/sk-online

Veľa ďalších produktov od 
spoločnosti KONGAMEK 
nájdete v našom online shope!

https://www.denios.sk/products/267576
https://www.denios.sk/products/255373
https://www.denios.sk/products/255334
https://www.denios.sk/products/255335
https://www.denios.sk/products/255319
https://www.denios.sk/products/255369
https://www.denios.sk/products/255348
https://denios.shop/sk-online


 W pozinkované a lakované pre ochranu proti korózii

TOP PRODUKT

 

 W 4 otočné kolieska z TPR, bez zanechávania stôp, presné 
guľôčkové ložisko, 2 otočné kolieska s aretáciou
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Prepravné a manipulačné vozíky

 W dĺžka nastaviteľná na 2500, 3500 a 4000 mm
 W so 4 rohovými stĺpikmi, ojom a spojovacím okom, 
max. zaťaženie 3500 kg

 W kolieska s pneumatikami, Ø 540 mm

Stabilný vozík KM na dlhý materiál
ideálne pre dlhé predmety, ako sú trubky

 W elektrolyticky pozinkované, 
Š x H: 470 x 945 mm, 
nosnosť 250 kg

 W š x H x V: 470 x 945 x 1120 mm, 
nosnosť 250 kg

 W 4 otočné kolieska, elektricky 
vodivé celogumové

Regálový vozík ESD KM, s 2 výškovo 
nastaviteľnými policami
univerzálny, testovaný vozík na použitie v sektore ESD, napr. 
na ochranu elektrických komponentov počas prepravy alebo 
skladovania

 W veľké pneumatiky 
 W praktické držiaky na bezpečné prenášanie metiel, 
lopát, vreciek na odpad, rukavíc atď.

 W ľahké manévrovanie vďaka 
ergonomickej rukoväti

Upratovací vozík KM Heavy Duty
pevný upratovací vozík pre každodenné použitie vo 
vnútorných a vonkajších priestoroch, ako sú dielne, 
sklady, výroba, parkoviská atď.

 W práškovo lakovaný  rám,  preglejkové dno, Š x H: 1000 x 2000 mm
 W nosnosť: dynamická 750 kg, statická 1 500 kg
 W kolieska s pneumatikami, Ø 400 mm

Transportný  vozík na ťažký materiál KM
Vybavené ojom so spojkou a  brzdou

Univerzálny vozík KM Ergo, s optimálnym nastavením výšky
vrchná polica s automatickým nastavením ideálnej pracovnej výšky 
počas nakladania alebo vykladania, nastaviteľné v 5 stupňoch pre 
zaťaženie do 90 kg

Obj. č. 267-577-JA

Obj. č. 267-581-JA Obj. č. 267-582-JA

Obj. č. 267-578-JA Obj. č. 267-580-JA

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     

https://www.denios.sk/products/267577
https://www.denios.sk/products/267581
https://www.denios.sk/products/267582
https://www.denios.sk/products/267578
https://www.denios.sk/products/267580
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Rollkontajner z ocele s 
rozmermi europalety
Ideálne logistické riešenie pre Vašu prevádzku

 W robustná oceľová konštrukcia s  možnosťou podjazdu, drôtené pletivo, 
oká rozmer: 50 x 50 mm, pozinkované

 W 4 otočné kolieska vyrobené z pružného materiálu sivej farby, 
nezanechávajú stopy, 2 x s brzdou

 W voliteľne ako veľká verzia (1350 x 950 mm)

uzavretý zo 
všetkých strán

 W optimálna ochrana 
pred prístupom 
nepovolaných osôb

Rollkontajner na kolieskach
ľahko a rýchlo uskladniteľné boxy, 
priestorovo úsporné riešenie

 W pevná oceľová konštrukcia z trubiek, 
pozinkovaná

 W skladacia polica vyrobená z ocele 
alebo plastu

 W priemer koliesok 108 mm: s 2 otočnými 
a 2 pevnými kolieskami s polyamidu

uzavretý zo všetkých strán

 W uzamykateľné dvere  
(visiaci zámok nie je súčasťou dodávky)

 W drôtené steny, oká: 50 x 50 mm,

Obj. č. 266-105-JA Obj. č. 266-098-JA

 W pevná oceľová konštrukcia z trubiek, 
pozinkovaná

2 bočné steny 2 bočné steny, 1 zadná stena 2 bočné steny, 1 zadná stena a 1 predná stena uzavretý zo všetkých strán

Vonkajšie rozmery Š x H [mm] 1200 x 800 1200 x 800 1350 x 950 1200 x 800 1350 x 950 1350 x 950

Vybavenie – – – 2 dvere, zariadenie na visiaci zámok
Výška [mm] 1820 1820 1820 1820 1820 1820
Celková nosnosť [kg] 600 600 800 600 800 800
Ø koliesko [mm] 125 125 125 125 125 125
Obj. č. 266-078-JA 266-079-JA 266-088-JA 266-081-JA 266-089-JA 266-090-JA
Obj. č. Drôtená polica, 20 mm 
hrana, zavesiteľná 266-085-JA 266-085-JA – 266-085-JA – –

Obj. č. Drôtená polica, variabilne 
zavesiteľná 266-083-JA 266-083-JA 266-091-JA 266-083-JA 266-091-JA 266-091-JA

2 bočné steny 2 bočné steny, 1 zadná stena 2 bočné steny, 1 zadná stena a 1 predná stena uzavretý zo všetkých strán

Vybavenie oceľová polica oceľová polica plastová polica, 2 plastové 
stredné police

oceľová polica, na každé 1 
dvere zadná a predná stena, 

CT zámok

oceľová polica, 1 oceľová 
stredná polica, 1 dvere, 

CT zámok

plastová polica, 1 plastová 
stredná polica, 1 dvere

Vonkajšie rozmery Š x H [mm] 700 x 800 700 x 800 729 x 818 700 x 800 729 x 818 728 x 823
Výška [mm] 1665 1665 1770 1665 1660 1880
Celková nosnosť [kg] 500 500 500 500 500 500
Priemer kolieska [mm] 108 108 125 108 125 125
Obj. č. 266-096-JA 266-097-JA 266-105-JA 266-098-JA 266-099-JA 266-108-JA

Mrežový box na kolieskach, možnosť 
zloženia do seba -  šetrenie priestoru

NOVINKA

Prepravné a manipulačné vozíky

stredné police v ponuke 
ako príslušenstvo

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

NOVINKA

Viac produktov z kategórie 
Vybavenie prevádzky nájdete tu:
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www.denios.sk/kat/12754

https://www.denios.sk/products/266105
https://www.denios.sk/products/266098
https://www.denios.sk/products/266078
https://www.denios.sk/products/266079
https://www.denios.sk/products/266088
https://www.denios.sk/products/266081
https://www.denios.sk/products/266089
https://www.denios.sk/products/266090
https://www.denios.sk/products/266085
https://www.denios.sk/products/266085
https://www.denios.sk/products/266085
https://www.denios.sk/products/266083
https://www.denios.sk/products/266083
https://www.denios.sk/products/266091
https://www.denios.sk/products/266083
https://www.denios.sk/products/266091
https://www.denios.sk/products/266091
https://www.denios.sk/products/266096
https://www.denios.sk/products/266097
https://www.denios.sk/products/266105
https://www.denios.sk/products/266098
https://www.denios.sk/products/266099
https://www.denios.sk/products/266108
https://www.denios.sk/kat/12754
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DENIOS ONLINE SHOP
osvedčený box na kolieskach s patentovanou technikou zabezpečenia

 W uzamykateľné dvere (visiaci 
zámok nie je súčasťou balenia)

 W 1 skladacia stredná mrežková 
polica, pevná

 W voliteľne  oceľovým dnom s  
kolieskami a 2-krídlovými dverami

voliteľne ako box uzavretý zo 
všetkých strán

2 bočné steny, 1 zadná stena uzavretý uzavretý zo všetkých strán

Vybavenie plastová polica plastová polica, dvere 1-dielne plastové dno, dvere 1-dielne, 
stredná polica

oceľové dno, dvere 2-dielne, 
stredná polica

Vonkajšie rozmery Š x H [mm] 724 x 815 724 x 815 724 x 815 710 x 800
Výška [mm] 1210 1550 1800 1790
Celková nosnosť [kg] 500 500 500 500
Ø koliesko [mm] 108 108 108 108
Obj. č. 266-050-JA 266-052-JA 266-057-JA 266-064-JA

Príslušenstvo Obj. č.

Gumený pás (pre otvorené verzie) 172-120-JA
Gumená páska, 1 drôtený hák / 1 drôtený remienok 266-067-JA

otvorený z 2 strán 2 bočné steny a 1 zadná stena 2 bočné steny, 1 zadná stena a 1 predná stena

Rozmery úložnej plochy Š x H [mm] 660 x 815 660 x 775 660 x 745
Výška [mm] 1660 1660 1660
Celková nosnosť [kg] 500 500 500
Obj. č. bez aretácie kolies 172-200-JA 172-202-JA 172-118-JA
Obj. č. s aretáciou kolies 172-201-JA 172-203-JA 172-204-JA
Príslušenstvo Police (nosnosť 150 kg), max. 4 police na vozík
Obj. č. 268-074-JA 268-073-JA 172-121-JA

>>

Ostatné verzie 
(iné veľkosti, verzie dverí 
a príslušenstvo) pozri 
internetový obchod!

Prepravné a manipulačné vozíky

Pojazdný rollkontajner Classic

 W prispôsobené  pre nákladné 
vozidlá

 W pevná rámová  konštrukcia  
Ø 22 mm

 W galvanicky pozinkované
 W teplotne odolné  
+60 °C až -20 °C

 W police v rastri po 300 mm
 W 2 otočné, 2 pevné kolieska,  
Ø 108 mm, plast

Viacúčelový rollkontajner na kolieskach s plastovým dnom
s drôtenými stenami

 W pevná  konštrukcia z oceľových 
trubiek, enciánovo modré plastové  
dno, oká: 50 x 50 mm, pozinkované

 W 2 otočné kolieska a 2 pevné kolieska vyrobené z polypropylénu (na prianie  s brzdou, viď.  príslušenstvo) NOVINKA

Logistický box typu CL 3, 2 bočné steny a 
jeden zadný panel. (Poschodové poličky 
a gumový pás pre bezpečnosť prepravy k 
dispozícii ako príslušenstvo)

Logistický box typ CL 4,  
uzavretý so sklopnými dverami

Logistický box typu CL 2, 
otvorený na 2 stranách.

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     
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https://www.denios.sk/products/266050
https://www.denios.sk/products/266052
https://www.denios.sk/products/266057
https://www.denios.sk/products/266064
https://www.denios.sk/products/172120
https://www.denios.sk/products/266067
https://www.denios.sk/products/172200
https://www.denios.sk/products/172202
https://www.denios.sk/products/172118
https://www.denios.sk/products/172201
https://www.denios.sk/products/172203
https://www.denios.sk/products/172204
https://www.denios.sk/products/268074
https://www.denios.sk/products/268073
https://www.denios.sk/products/172121
https://www.denios.sk/kat/12754
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Paletový vozík typ Basic BR
 W univerzálny základný model
 W kolieska z nylonu
 W otočné kolesá z polyuretánu
 W ideálna voľba  pre všetky podlahy a podklady vďaka vysokej pohyblivosti
 W tichý chod

Typ BR 2 BR 4

Celková nosnosť [kg] 2200
Počet koliesok na záťaž 2 4
Dĺžka vidlíc [mm] 1150
Šírka nákladu
 [mm] 525

Celková dĺžka [mm] 1550
Max výška zdvihu [mm] 200
Obj. č. 128-383-JA 128-384-JA

Paletový vozík typ Pro PR
 W na použitie v drsných priemyselných podmienkach
 W môže byť použité pre takmer všetky práce vďaka vysokej nosnosti až 2500 kg
 W otočné  kolesá celogumové, tandemové kolesá z odolného nylonu
 W ideálne pracovné prístroje pre všetky podlahy vďaka vysokej pohyblivosti
 W tichý chod

Typ PR 2 PR 4

Celková nosnosť [kg] 2500
Počet koliesok na záťaž 2 4
Dĺžka vidlíc [mm] 1150
Šírka nákladu
 [mm] 525

Celková dĺžka [mm] 1550
Max výška zdvihu [mm] 200
Obj. č. 128-385-JA 128-386-JA

Paletové vozíky
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https://www.denios.sk/products/128383
https://www.denios.sk/products/128384
https://www.denios.sk/products/128385
https://www.denios.sk/products/128386


Obj. č. 128-380-JA

na jednoduché zdvíhanie, resp. umiestnenie a prepravu 
200-litrového oceľového suda, vhodné na rovné podlahy

 W spojte pohodlie zdvíhacieho vozíka s funkčnosťou sudovej zdvižky
 W na jednoduché zdvíhanie, resp. umiestnenie a prepravu 200-litrového oceľového suda, 
vhodné na rovné podlahy

 W nosnosť: 350 kg
 W po zosadení suda sa svorka otvorí a uvoľní  oceľový sud
 W kolesá z nylonu

ideálna kombinácia zdvíhania a váženia v jednom zariadení

Typ HW

Celková nosnosť [kg] 2200
Max výška zdvihu [mm] 210
Min výška zdvihu [mm] 90
Dĺžka vidlíc [mm] 1150
Šírka nákladu
 [mm] 560

Hrúbka vidlíc [mm] 170
Obj. č. 128-380-JA

Paletový vozík typ HW s váhou

 W mimoriadne pevný - hodí sa aj pre použite v drsných priemyselných 
podmienkach

 W bezpečnostné ojo s ovládaním jednou rukou
 W priame meranie hmotnosti pri nakladaní a vykladaní
 W v oceľovom kryte zabudovaný indikátor hmotnosti
 W rozsah váženia: 1 až 2200 kg s presnosťou 1 kg
 W funkcie: TARA, nastavenie nulovej hodnoty, funkcia sčítania pri vážení, 
počítanie kusov atď.

 W automatické vypnutie, ochrana proti nadmernému vybíjaniu
 W 6V akumulátor, doba prevádzky cca. 56 hodín
 W lakovanie RAL 5002, modré
 W vrátane vonkajšieho nabíjacieho prístroja
 W použitie v rozsahu teplôt -10 až +40 °C

Paletové vozíky

Sudový vozík pre 200 litrové oceľové sudy, 
nosnosť 350 kg,  Obj. č. 158-052-JA

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     533
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Manipulačné vozíky vhodné do EX oblasti 
nájdete na internete na www.denios.sk

Paletový vozík  
typ HW s 
integrovanou váhou

Detail: Váha s veľkým LCD displejom 
(30 mm) pre ľahké čítanie údajov

Riadiace 
kolieska 
gumené

Záťažové kolieska 
polyuretán-tandem

Sudový vozík pre 200 litrové oceľové sudy

https://www.denios.sk/products/128380
https://www.denios.sk/products/128380
https://www.denios.sk/products/158052
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Obj. č. 157-619-JA

Nožnicové zdvíhacie vozíky

Nožnicový zdvíhací vozík

Nožnicový vidlicový 
zdvíhací vozík typ 
SHW E

 W jednotka napájaná 
batériou s nabíjacím 
zariadením

 W elektrohydraulická 
čerpadlová súprava 12 V

 W zdvihový motor 12 V
 W nabíjací prístroj 12 V / 
10 A s automatickým 
vypnutím

 W rámy a vidlice stabilnej konštrukcie a tvarovo odolné
 W bezpečnostné ojo s 3-násobnou funkciou: zdvíhanie / 
pokles / premiestnenie s ovládaním jednou rukou

 W stabilizátory na stranách kolies

Nožnicový paletový 
vozík typ SHW-M

 W rozsah zdvihu: 85-800 mm
 W nosnosť: 1000 kg
 W vidlica D x Š: 1165 x 160 mm
 W nosná šírka: 540 mm
 W otočné kolieska Ø x Š: 200 x 50 mm, polyuretán
 W vidlicové kolieska Ø: 80 mm, polyuretán

verzia s elektrickou hydraulikou

verzia s hydraulickým 
ručným ovládaním

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

https://www.denios.sk/products/128382
https://www.denios.sk/products/157619


Zdvíhací stolný vozík, jednoduchý, nožnicový Zdvíhací stolný vozík, dvojitý, nožnicový Mobilný zdvíhací stôl

Rozmery úložnej plochy 
Š x H [mm]

450 x 700 500 x 830 520 x 1010 520 x 1010 520 x 1010 610 x 915 815 x 1220

Celková nosnosť [kg] 150 250 500 300 500 900 900
Max výška zdvihu [mm] 755 910 1000 1585 1575 1220 1220
Min výška zdvihu [mm] 265 330 435 435 440 760 760
Vonkajšie rozmery Š x H [mm] 450 x 950 500 x 1010 520 x 1185 520 x 1260 520 x 1260 610 x 915 815 x 1220
Ø koliesko [mm] 100 125 150 150 150 100 100
Obj. č. 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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Zdvíhacie stolové vozíky

Zdvíhací stolový vozík

 W konštrukcia z profilovanej ocele 
/ oceľového plechu s okrúhlou 
plošinou

 W 4 teleskopické podpery zabezpečujú 
stabilitu

 W zdvíhanie a klesanie 
pomocou 2 oddelených 
nožných pedálov

 W posuvná rukoväť
 W práškové lakovanie modrou 
farbou (RAL 5010)

 W s 2 pevnými a 2 otočnými 
kolieskami z polyuretánu

 W k dispozícii v 2 veľkostiach

Mobilný zdvíhací stôl

 W konštrukcia z oceľových plechov a profilov
 W prášové lakovanie modrou farbou (RAL 5007)
 W pevné výklopné držadlo - s ochrannou protišmykovou doskou
 W hydraulické čerpadlo s pochrómovanými piestami

 W ovládanie nožným pedálom
 W ventil poklesu s ovládaním cez ručnú páku
 W 2 otočné a 2 pevné kolieska s aretáciou,  
z polyuretánu,s aretáciou dľa EN 1570

optimálne ergonomické nakladanie a vykladanie nákladu na paletách

nosnosť: 150 kg

nosnosť: 500 kg

nosnosť: 300 kg

 W nosnosť: 900 kg

nosnosť: 250 kg

nosnosť: 500 kg

Zdvíhací stolový vozík 
jedoduchý, nožnicový

Zdvíhací stolný vozík 
jedoduchý, nožnicový

Zdvíhací stolový vozík 
jedoduchý, nožnicový

Upevňovač s výsuvnou podporou 
poskytuje bezpečné státie. (Miernym 
tlakom nohy sa opäť uvoľní)

So skladacím 
držadlom.

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     

https://www.denios.sk/products/157623
https://www.denios.sk/products/157624
https://www.denios.sk/products/157625
https://www.denios.sk/products/157628
https://www.denios.sk/products/157629
https://www.denios.sk/products/180035
https://www.denios.sk/products/180036


Príslušenstvo pre zdvižky
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Verzia Pevná konštrukcia výsuvná verzia
Výsuvná a výškovo 
nastaviteľná verzia

výsuvná verzia
Výsuvná a výškovo  
nastaviteľná verzia

Maximálne zaťaženie [kg] 2000 3000 5000 8000
Dĺžka rozloženia II (mm) / max. nosnosť (kg)* 1800 / 650 3600 / 650 3600 / 1000 3600 / 1250
Otvory pre vidlice Š x V [mm] 188 x 88
Odstup otvorov pre vidlice [mm] 102 169 102 169 193
modrá verzia

Obj. č. 145-438-JA 145-446-JA 145-447-JA 276-446-JA 276-460-JA 276-468-JA
antracitova verzia

Obj. č. – 276-445-JA 276-459-JA 276-452-JA 276-466-JA 276-474-JA

*max. nosnosť pri plne vysunutom ramene žeriava

K dispozícii ako pevná, výsuvná a výsuvná výškovo nastaviteľná verzia

Žeriavové rameno, rôzne prevedenia

 W žeriavové rameno premení vysokozdvižný vozík na praktický žeriav pre stredné a ťažké bremená
 W dosah vysokozdvižného vozíka sa enormne zvýši
 W k zdvihaniu bremena, ktoré nie je možné podísť pomocou zdvíhacích zariadení
 W vynikajúcí pomocník i vtedy, ak je nutné zdvihnúť materiál cez prekážku albo v situáciách, keď nie je  k dispozícii 
žeriav pre osadenie či odstránenie strojných dielov

 W bezpečnosť na prvom mieste: zaisťovacia reťaz proti skĺznutiu z vidlíc vysokozdvižného vozíka
 W bez možnosti vysunutia

Rameno žeriavu, výsuvná verzia (výsuvné 6-násobne)

Pevné rameno žeriavu

Rameno žeriavu, výsuvná a výškovo nastaviteľná 
verzia (6-násobne výsuvné, 5-násobne výškovo 
nastaviteľné do 45°)
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RAL 7016RAL 3000 RAL 5010 RAL 6011 RAL 2004 RAL 5018 RAL 7005

V ponuke v 7 farbách

https://www.denios.sk/products/145438
https://www.denios.sk/products/145446
https://www.denios.sk/products/145447
https://www.denios.sk/products/276446
https://www.denios.sk/products/276460
https://www.denios.sk/products/276468
https://www.denios.sk/products/276445
https://www.denios.sk/products/276459
https://www.denios.sk/products/276452
https://www.denios.sk/products/276466
https://www.denios.sk/products/276474


Poradenstvo: 032 743 04 67              Aktuálne ceny na www.denios.sk

Príslušenstvo pre zdvižky

K dispozícii ako pevná verzia, pevná verzia s  25° sklonom a teleskopická verzia s  25° sklonom

Zdvíhacie rameno, rôzne prevedenia

Verzia Pevná konštrukcia
Teleskopická verzia so  

sklonom 25 stupňov

Maximálne zaťaženie [kg] 1000 2500 5000 1000
Dĺžka rozloženia II (mm) / max. nosnosť (kg)* 1450 / 250 2350 / 100 1450 / 550 2350 / 250 1450 / 1050 2350 / 500 1345 / 350 2270 / 175
Otvory pre vidlice Š x V [mm] 220 x 77
Odstup otvorov pre vidlice [mm] 160
modrá verzia

Obj. č. 276-384-JA 276-391-JA 276-398-JA 276-405-JA 276-412-JA 276-419-JA 276-426-JA 276-433-JA
červená verzia

Obj. č. 276-385-JA 276-392-JA 276-399-JA 276-406-JA 276-413-JA 276-420-JA 276-427-JA 276-434-JA

*max. nosnosť pri plne vysunutom ramene žeriava

Predĺženie vidlíc VZV

Vhodné rozmery skoby ŠxV (mm) 120 x 40 125 x 50 150 x 50
Dĺžka vidlíc [mm]: 1600

Obj. č. 276-315-JA 276-318-JA 276-319-JA
Dĺžka vidlíc [mm]: 1800

Obj. č. 276-324-JA 276-327-JA 276-328-JA
Dĺžka vidlíc [mm]: 2000

Obj. č. 276-333-JA 276-336-JA 276-337-JA
Dĺžka vidlíc [mm]: 2200

Obj. č. 276-342-JA 276-345-JA 276-346-JA
Dĺžka vidlíc [mm]: 2400

Obj. č. 276-351-JA 276-354-JA 276-355-JA
Dĺžka vidlíc [mm]: 2600

Obj. č. 276-360-JA 276-363-JA 276-364-JA

6

NOVINKA

Závesné rameno, pevné
Závesné rameno, teleskopické 
so sklonom 25° 

 W žeriavové rameno premení vysokozdvižný vozík na praktický žeriav, 
vhodný pre ľahké až stredné zaťaženie

 W rozsah vysokozdvižného vozíka sa rozšíri
 W na zdvíhanie bremien, pod ktoré sa nevie dostať dostať vidlica 
vysokozdvižného vozíka

 W vynikajúcí pomocník i vtedy, ak je nutné zdvihnúť materiál cez prekážku 
alebo v situáciách, keď nie je  k dispozícii žeriav pre osadenie či 
odstránenie strojných dielov

 W bezpečnosť na prvom mieste: zaisťovacia reťaz proti skĺznutiu z vidlíc 
vysokozdvižného vozíka

Ak pri preprave nepostačuje dĺžka existujúcich vidlíc, rýchlym a cenovo výhodným riešením je predĺženie vidlíc.  
Uzavretý profil sa spredu zužuje, aby bolo možné pod palety ľahko vchádzať.

Predĺženie vidlíc VZV

 W praktické predĺženie vidlíc z oceľového plechu hrubého 6 mm
 W pre prepravu väčšieho materiálu 
 W bezpečnosť na prvom mieste: poistný čap ako ochrana pred zošmyknutím
 W predĺženie vidlíc musí byť minimálne na 60 % dĺžky vidlíc zdvižných 
vozíkov

 W uvedené ceny sú za 1 pár
 W k dispozícii v následujúcich dĺžkách [mm]: 1600, 1800, 2000, 2200, 2400, 
2600, 2800, 3000

 W k dispozícii v následujúcich rozmeroch [mm]: 80x40, 100x40, 100x45, 
100x50, 120x40, 120x50, 125x45, 125x50, 150x50
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RAL 3000 RAL 5010 RAL 6011 RAL 2004 RAL 5018 RAL 7005

V ponuke v 6 farbách

https://www.denios.sk/products/276384
https://www.denios.sk/products/276391
https://www.denios.sk/products/276398
https://www.denios.sk/products/276405
https://www.denios.sk/products/276412
https://www.denios.sk/products/276419
https://www.denios.sk/products/276426
https://www.denios.sk/products/276433
https://www.denios.sk/products/276385
https://www.denios.sk/products/276392
https://www.denios.sk/products/276399
https://www.denios.sk/products/276406
https://www.denios.sk/products/276413
https://www.denios.sk/products/276420
https://www.denios.sk/products/276427
https://www.denios.sk/products/276434
https://www.denios.sk/products/276315
https://www.denios.sk/products/276318
https://www.denios.sk/products/276319
https://www.denios.sk/products/276324
https://www.denios.sk/products/276327
https://www.denios.sk/products/276328
https://www.denios.sk/products/276333
https://www.denios.sk/products/276336
https://www.denios.sk/products/276337
https://www.denios.sk/products/276342
https://www.denios.sk/products/276345
https://www.denios.sk/products/276346
https://www.denios.sk/products/276351
https://www.denios.sk/products/276354
https://www.denios.sk/products/276355
https://www.denios.sk/products/276360
https://www.denios.sk/products/276363
https://www.denios.sk/products/276364


Vy
ba

ve
ní

 p
ro

vo
zů

Vy
ba

ve
ní

 p
ro

vo
zů

PRÍSLUŠENSTVO
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2-dielne PE veko, 
sivé, pozri tabuľku

 W vodotesný
 W na ručnú prepravu surovín a  odpadových látok na centrálne zberné 
miesto

 W ľahké presúvanie vďaka kolieskam pevným (Ø 200 mm) a otočným  
(Ø 125 mm) z polyamidu, s aretáciou

 W pomocou ručného naklopenia ponad os kolies  sa nádoby vyprázdňujú 
na miesto určenia resp. do nižšie umiestnenej nádoby atď.

 W voliteľne sa dodáva s 2-dielnym sklopným vekom z PE (sivé)

 W pre zberné nádoby a nádoby na odpad a kontajnery na odpad
 W súprava piktogramov so symbolmi: papier, plast, ostatný odpad, 
sklo, plech/kov a bioodpad

 W vodoodolné a samolepiace
 W formát (V x Š): 180 x 160 mm

Súprava piktogramov

Obzvlášť stabilné, bezšvové výklopné vozíky a nádoby z povetrnostne odolného polyethylénu (PE). 
Nádoby sú vodotesné a môžu byť vďaka tomu používané tiež pre zber materiálov, z ktorého stekajú zbytky kvapaliny.

Výklopné vozíky a výklopné nádoby z plastu

Výklopný vozík PolySkip typ W

Výklopná nádoba a vozík typ PolySkip 
od 300 do 1000 litrov

Dodávame v 3 farbách

Objem [l] 300 500 750 1000

Vybavenie 2 otočné kolesá, 2 pevné kolesá 2 otočné kolesá, 2 pevné kolesá 2 otočné kolesá, 2 pevné kolesá 2 otočné kolesá, 2 pevné kolesá

Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 920 x 1320 x 625 960 x 1440 x 825 1145 x 1560 x 925 1173 x 1586 x 1095
Výška hrany nádoby [mm] 405 460 560 670
Celková nosnosť [kg] 150 150 250 250
Hmotnosť [kg] 30 38 44 49
Obj. č. modrá verzia 148-372-JA 136-459-JA 136-460-JA 181-684-JA
Obj. č. sivá verzia 153-536-JA 153-540-JA 153-566-JA 181-687-JA
Obj. č. červená verzia 153-535-JA 153-539-JA 153-563-JA 181-686-JA
Príslušenstvo 2-dielne PE veko, sivé
Obj. č. 185-837-JA 185-838-JA 185-839-JA 185-840-JA

Výklopné vozíky a nádoby PolySkip

 W veľkoobjemová nádoba na malé diely alebo separovaný zber odpadu a surovín
 W odolný voči korózii, vyrobené z polyetylénu (PE) odolného voči poveternostným vplyvom
 W ľahké čistenie

Výklopný vozík PolySkip 
typ W, s kolieskami

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     538
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Obj. č. 154-062-JA

https://www.denios.sk/products/148372
https://www.denios.sk/products/136459
https://www.denios.sk/products/136460
https://www.denios.sk/products/181684
https://www.denios.sk/products/153536
https://www.denios.sk/products/153540
https://www.denios.sk/products/153566
https://www.denios.sk/products/181687
https://www.denios.sk/products/153535
https://www.denios.sk/products/153539
https://www.denios.sk/products/153563
https://www.denios.sk/products/181686
https://www.denios.sk/products/185837
https://www.denios.sk/products/185838
https://www.denios.sk/products/185839
https://www.denios.sk/products/185840
https://www.denios.sk/products/154062
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150 150

Rozmery otvorov pre vidlice VZV v mm 

326 (u 750 / 1.000 litrov)
226 (u 300 / 500 litrov)

Objem [l] 300 500 750 1000

Vybavenie s otvormi pre vidlice s otvormi pre vidlice s otvormi pre vidlice s otvormi pre vidlice

Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 920 x 1420 x 625 960 x 1530 x 790 1145 x 1650 x 890 1173 x 1660 x 1060
Výška hrany nádoby [mm] 370 420 520 635
Celková nosnosť [kg] 150 150 250 250
Hmotnosť [kg] 43 50 59 64
Obj. č. modrá verzia 148-377-JA 136-449-JA 136-450-JA 181-688-JA
Obj. č. sivá verzia 153-572-JA 153-578-JA 153-591-JA 181-691-JA
Obj. č. červená verzia 153-571-JA 153-576-JA 153-590-JA 181-690-JA
Príslušenstvo 2-dielne PE veko, sivé
Obj. č. 185-837-JA 185-838-JA 185-839-JA 185-840-JA

Objem 300 500 750 1000

Vybavenie s otvormi pre vidlice a kolesami s otvormi pre vidlice a kolesami s otvormi pre vidlice a kolesami s otvormi pre vidlice a kolesami

Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 920 x 1420 x 660 960 x 1530 x 830 1145 x 1650 x 925 1173 x 1660 x 1095
Výška hrany nádoby [mm] 405 460 560 670
Celková nosnosť [kg] 150 150 250 250
Hmotnosť [kg] 45 53 62 67
Obj. č. modrá verzia 148-379-JA 144-622-JA 144-623-JA 181-692-JA
Obj. č. sivá verzia 153-594-JA 153-599-JA 153-603-JA 181-695-JA
Obj. č. červená verzia 153-593-JA 153-597-JA 153-602-JA 181-694-JA
Príslušenstvo 2-dielne PE veko, sivé
Obj. č. 185-837-JA 185-838-JA 185-839-JA 185-840-JA

 

Výklopná nádoba PolySkip typ T / TR

Výklopné vozíky a výklopné nádoby z plastu

 W vodotesná
 W s výrezmi za účelom prepravy vidlicovým 
vysokozdvižným vozíkom

 W odistenie možné zo sedadla vodiča
 W integrovaná pružinová mechanika obmedzí 
proces vyklápania na cca 90°

 W voliteľne sa dodáva s 2-dielnym sklopným 
vekom z PE (sivé)

Dodávame v 3 farbách

Výklopná nádoba PolySkip typ T, s otvormi pre vidlice Výklopný vozík PolySkip typ TR, s otvormi na vidlice a kolieskami

Polyamidové kolieska

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     539
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Objem [l] 300 500 750 1000

Vonkajšie rozmery 
Š x H x V (mm) 830 x 1350 x 810 1280 x 1350 x 810 1200 x 1640 x 1060 1580 x 1640 x 1060

Výška hrany nádoby [mm] 700 700 925 925
Otvory pre vidlice Š x V [mm] 200 x 70 200 x 70 200 x 70 200 x 70
Odstup otvorov pre vidlice [mm] 280 60 60 500
Celková nosnosť [kg] 750 1000 1350 1350
Hmotnosť [kg] 115 140 175 205
Obj. č. práškovo lakovaná verzia 145-027-JA 145-028-JA 145-029-JA 145-030-JA
Obj. č. žiarovo zinkovaná verzia 145-031-JA 145-032-JA 145-033-JA 145-034-JA
Príslušenstvo 2-dielne veko, pozinkované
Obj. č. 195-522-JA 145-055-JA 145-055-JA 145-057-JA
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PRÍSLUŠENSTVO

PRÍSLUŠENSTVO

Objem [l] 250 400 600

Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 895 x 1180 x 915 930 x 1440 x 1000 1040 x 1560 x 1125
Výška hrany nádoby [mm] 825 910 1030
Otvory pre vidlice Š x V [mm] 160 x 90 160 x 90 160 x 90
Odstup otvorov pre vidlice [mm] 360 400 510
Celková nosnosť [kg] 600 600 600
Hmotnosť [kg] 60 85 110
Obj. č. práškovo lakovaná verzia 145-021-JA 145-022-JA 145-023-JA
Obj. č. žiarovo zinkovaná verzia 145-024-JA 145-025-JA 145-026-JA
Príslušenstvo 2-dielne veko, pozinkované
Obj. č. 195-522-JA 145-055-JA 145-055-JA

Výklopné nádoby z ocele

Výklopná nádoba na materiál

Výklopný vozík

Obj. č. 145-061-JA

Obj. č. 145-061-JA

 W výklopný vozík z trvácnej oceľovej zváranej konštrukcie pre ručné vyklápanie
 W hrúbka plechu korby 2 mm
 W s otvormi (160 x 90 mm) pre vidlicový vysokozdvižný vozík
 W celopryžové otočné a pevné kolieska (Ø 200 mm)
 W stabilná posuvná rukoväť na ručné presúvanie

 W kompaktné prevedenie s malou výškou
 W stabilná rámová konštrukcia z U profilov, sklápacia korba z 3 mm 
oceľového plechu s zosilneným okrajom

 W s otvormi  (200 x 70 mm) pre vidlicový vysokozdvižný vozík  
(dĺžka vidlice min. 800 mm)

 W s 1 otočným a 2 pevnými kolesami  z polyamidu (Ø 175 mm)
 W stabilná rukoväť na ručné presúvanie
 W odistenie možné zo sedadla vodiča
 W mechanizmus pre šetrné vyklápanie
 W integrované brzdné zariadenie na obmedzenie procesu vyklápania 
pri cca 90° a na ochranu nádrže pred poškodením

 W dodatočné reťazové istenie zamedzuje zosúvaniu z vidlíc 
vysokozdvižného vozíka

 W sitová vložka vo výpustnom ventile zamedzuje 
upchatiu výpuste hrubými znečisteniami.

 W sitová vložka vo výpustnom ventile zamedzuje upchatiu výpuste hrubými znečisteniami.

na zber a prepravu násypových materiálov každého druhu

na zber a prepravu sypkých materiálov každého druhu

 

Ďalšie farebné varianty nájdete na našom online shope

Výklopný vozík s objemom 250, 400 nebo 600 litrov, 
nosnosť 600 kg (u všetkých typov)

Detailné zobrazenie: 
blokovací mechanizmus 
a otvory pre vidlice 
pre zdvíhanie 
vysokozdvižným 
vozíkom

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     
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Rozmery otvorov pre vidlice vysokozdvižného vozíka (mm)  

200 (u typu KK 30 / 50)
500 (u typu KK 75)
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PRÍSLUŠENSTVO

Výklopné nádoby z ocele

Výklopná nádoba typ NB

 W pre zaťaženie až 2500 kg
Obj. č. 145-064-JA

Obj. č. 145-063-JA

 W ideálne použitie ako vychystávacia nádoba
 W vaňa nádoby z 3 mm oceľového plechu so zosilnením okraja
 W s nájazdovými otvormi pre VZV 
 W odistenie  zo sedadla vodiča
 W po odblokovaní bovdenového lanka sa nádrž váhou uloženéh obsahu vyklopí
 W reťazové istenie zamedzuje zosúvaniu z vidlíc vysokozdvižného vozíka

Objem [l] 300 500 750 1000 1250 1500

Vonkajšie rozmery Š x H x V (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
Výška hrany nádoby [mm] 500 600 700 600 730 730
Celková nosnosť [kg] 900 1200 1500 1800 2000 2000
Hmotnosť [kg] 100 115 162 184 195 205
Obj. č. práškovo lakovaná verzia 145-041-JA 145-042-JA 145-043-JA 145-044-JA 145-430-JA 145-045-JA
Obj. č. žiarovo zinkovaná verzia 145-046-JA 145-047-JA 145-048-JA 145-049-JA 145-431-JA 145-050-JA
Príslušenstvo 2-dielne veko, pozinkované
Obj. č. 195-522-JA 145-055-JA 145-055-JA 145-057-JA 145-057-JA 145-057-JA

 W Sada kolies, ktorá sa skladá z 2 pevných a 2 
otočných kolies (1x s aretáciou) z polyamidu

 W pre zaťaženie až 1350 kg

malá výška
na zber a prepravu násypových materiálov každého druhu

Ďalšie farebné varianty nájdete na našom online shope

Dvojdielne veko  
(viď tabuľku) chráni obsah 
pred poveternostnými vplyvmi.

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     
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Viac produktov z kategórie 
Výklopné vozíky a kontajnery nájdete tu:

www.denios.sk/kat/12843

https://www.denios.sk/products/145064
https://www.denios.sk/products/145063
https://www.denios.sk/products/145041
https://www.denios.sk/products/145042
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https://www.denios.sk/products/195522
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https://www.denios.sk/products/145055
https://www.denios.sk/products/145057
https://www.denios.sk/products/145057
https://www.denios.sk/products/145057
www.denios.sk/kat/12843


Verzia Nádoba na sypký materiál Nádoba na špony

Objem [l] 500 750 1000 500 750 1000

Vonkajšie rozmery Š x H x V (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
Celková nosnosť [kg] 500 750 1000 500 750 1000
Farba modrá verzia modrá verzia modrá verzia červená verzia červená verzia červená verzia
Hmotnosť [kg] 125 152 178 125 155 180
Obj. č. 163-424-JA 164-784-JA 164-787-JA 164-887-JA 164-888-JA 164-889-JA

www.denios.sk/shop

 

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     
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Nádoba na sypký materiál s výklopným dnom

Nádoby so sklápacím dnom z ocele

Nádoba na špony s 
výklopným dnom

 W konštrukcia z ocele zaručuje dlhú životnosť
 W jednoduché vyprázdnenie - dno sa otvára 
lankom priamo zo sedadla vodiča

 W automatické uzatváranie dna pri osadení na 
zem alebo na okraji zbernej nádrže

 W dno s veľkým uhlom otvárania pre  
bezzvyškové vyprázdnenie

 W nájazdové otvory na prepravu zdvíhacím 
vozíkom (Š x V: 180 x 100 mm)

na zber a prepravu pevných látok alebo špon

na zber a prepravu špon  a iných 
materiálov nasiaknutých kvapalinou

 W zberná nádoba  umožňuje  zachytenie 
zvyškov kvapaliny, napr. zvyškov olejových 
a chladiacich kvapalín, integrované 
do podlahy, guľový ventil umožňuje 
vyprázdnenie zbernej nádoby

Príklad použitia: jednoduché otváranie 
pomocou ťažného lanka  priamo z vozíka

 

Výklopná nádrž na špony možné dodať v 3 
veľkostiach a s objemom 500 až 1000 litrov

Nádrž so sklápacím dnom, možné dodať v 3 
veľkostiach a s objemom 500 až 1000 litrov

Rozmery otvorov na vidlice (mm) 
350 mm pri 1000 l
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Rozmery otvorov pre vidlice vysokozdvižného vozíka (mm)  

200 (u typu KK 30 / 50)
500 (u typu KK 75)

PRÍSLUŠENSTVO
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 Vyklápacia nádoba na špóny

Zberné nádoby z ocele

 W pre zaťaženie až 1350 kg

 W pre zaťaženie až 2500 kg

Sada kolies, ktorá sa skladá z 2 pevných a 2 
otočných kolies (1x s aretáciou) z polyamidu

Obj. č. 145-064-JA

Obj. č. 145-063-JA

 W ideálne použitie ako odkladacej nádoby na stroji
 W dvojité dno z perforovaného plechu a výpustný ventil ako sériová výbava
 W vaňa nádrže z 3 mm oceľového plechu so zosilnením okraja
 W vyberateľné dno z perforovaného plechu na jednoduché čistenie
 W s otvormi pre vidlice vysokozdvižného vozíka
 W odistenie ťažným lankom  zo sedadla vodiča
 W uvoľnením aretačného zariadenia sa spustí proces vyklápania
 W dodatočné reťazové istenie zamedzuje zosúvaniu z vidlíc 
vysokozdvižného vozíka

 W 2-dielne pozinkované veko a súprava kolies sa dodáva ako príslušenstvo

Objem [l] 300 500 750 1000 1250 1500

Vonkajšie rozmery Š x H x V (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
Výška hrany nádoby [mm] 500 600 700 600 730 730
Celková nosnosť [kg] 900 1200 1500 1800 2000 2000
Hmotnosť [kg] 125 140 172 209 220 230
Obj. č. 181-503-JA 181-504-JA 181-505-JA 181-506-JA 181-507-JA 181-508-JA
Príslušenstvo 2-dielne veko, pozinkované
Obj. č. 195-522-JA 145-055-JA 145-055-JA 145-057-JA 145-057-JA 145-057-JA

 W ideálne  oddelenie kvapalín a pevných látok
 W zvarené olejovo a vodotesne
 W malá výška

Výklopná nádrž na špony je dostupná v 
rôznych veľkostiach. (voliteľne sada koliesok)

Detailné zobrazenie:  
dno z dierovaného plechu

Detailné zobrazenie: 
vypúšťací kohútik.

Ďalšie farebné varianty nájdete na našom online shope
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Typ PS 6080 PS 8010 PS 8012 PS 1012

Objem [l] 200 540 650 810
Vonkajšie rozmery Š x H x V [mm] 600 x 800 x 600 800 x 1000 x 900 800 x 1200 x 900 1000 x 1200 x 900
Celková nosnosť [kg] 600 1000 1500 1500
Šírka vjazdu (dlhá strana) [mm] 400 550 700 700
Šírka vjazdu (krátka strana) [mm] 460 470 470 670
Povrch: lakovaná verzia

Obj. č. Bez veka 174-104-JA 174-106-JA 174-108-JA 174-110-JA
Obj. č. Pozinkované veko 174-091-JA 174-092-JA 174-093-JA 174-094-JA
Povrch: žiarovo zinkovaná verzia

Obj. č. Bez veka 129-211-JA 129-216-JA 129-221-JA 129-226-JA
Obj. č. Pozinkované veko 174-052-JA 174-059-JA 174-067-JA 174-072-JA
Príslušenstvo Stohovacia traverza
Vonkajšie rozmery Š x H x V [mm] 750 x 790 x 855 950 x 790 x 945 950 x 790 x 945 1150 x 1200 x 945
Celková nosnosť [kg] 600 1000 1500 1550
Obj. č. 129-232-JA 129-233-JA 129-234-JA 129-235-JA

www.denios.sk/shop

Nádoba na sypký materiál z ocele

PRÍSLUŠENSTVO

Výklopné nádoby pre nádoby 
na posypový materiál
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 W konštrukcia z oceľového plechu, tvarovo stála, 2 mm hrubá
 W hladká mierne  skosená stena, 3 mm hrubá
 W možnosť otočenia vďaka 2 čapom v traverze, traverza sa dodáva ako príslušenstvo
 W voliteľne sa dodáva v lakovanom vyhotovení (4 farby) alebo žiarovo pozinkovanom vyhotovení
 W na požiadanie k dispozícii verzia s 2-dielnym pozinkovaným vekom
 W nádoby bez veka sú stohovateľné do 4 úrovní, nádoby s vekom nie je možné stohovať

 W na zber, prepravu, skladovanie a likvidáciu látok

Súprava 10 piktogramov  
(à 180 x 75 mm) pre tieto typy 
triedených  surovín: farebné sklo, 
zelené sklo, biele sklo, hnedé 
sklo, zvyšný odpad, plasty, 
batérie, žlté vrece, papier/
lepenka, bioodpad

Lakovaná verzia, voliteľne v šedej farbe (RAL 7005), zelenej (RAL 6011), 
červenej (RAL 3000) alebo modrej (RAL 5010). Pri objednávke prosím 
uveďte požadovanú farbu!

Univerzálne nádoby na sypký materiál

Stohovacie traverzy
 W stabilné zariadenie na vyklopenie nádob so  
sypkým materiálom

 W oceľová konštrukcia s prelismi (200 x 80 mm)  
pre vidlicový vysokozdvižný vozík

 W nádoba zavesená na dvoch čapoch s možnosťou 
otáčania

 W uvoľňovací mechanizmus môže byť aktivovaný z 
vysokozdvižného vozíka pomocou ťažného lanka

 W reťazové istenie zamedzuje zosúvaniu z vidlíc 
vysokozdvižného vozíka

 W lakovanie: šedé (RAL 7005)

Nádoby na posypový materiál v 
rôznych veľkostiach a farbách.

Prevedenie pozinkované 
v ohni

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Obj. č. 116-013-JA

Stohovateľné nádoby

Pozri stranu
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https://www.denios.sk/products/129235
https://www.denios.sk/products/116013


Typ EURO-H1

Vonkajšie rozmery 
Š x H x V [mm] 1200 x 800 x 160

Statická nosnosť [kg] 5000
Dynamická nosnosť [kg] 1250
Nosnosť vo vysokom 
regáli [kg] 1000

Obj. č. 137-025-JA

Verzia Medium-Duty Heavy-Duty

Typ 852 831-K 1020 1020-I

Vybavenie 9 nožičiek, 
stohovateľné

3 lyžiny, 
vystružené oceľou

9 nožičiek, 
stohovateľné

9 nožičiek, 
stohovateľné

Vonkajšie rozmery 
Š x H x V [mm] 1200 x 800 x 145 1200 x 800 x 150 1200 x 800 x 145 1200 x 1000 x 145

Statická nosnosť [kg] 2000 5000 5000 5000
Dynamická nosnosť [kg] 600 1500 1200 1200
Hmotnosť [kg] 5 18 19 22
Obj. č. 169-993-JA 180-857-JA 169-994-JA 169-992-JA

Typ FP 10 FP 12

Vonkajšie rozmery Š x H x V [mm] 1000 x 800 x 125 1200 x 800 x 125
Statická nosnosť [kg] 2000 2000
Nosnosť vo vysokom regáli [kg] 1000 1000
Obj. č. lakovaná verzia 137-859-JA 137-864-JA
Obj. č. pozinkovaná verzia 137-861-JA 137-865-JA

Palety

Verzia Extra-Duty

Typ PE 812 PE 1012 PE 1212
Vybavenie 9 nožičiek 9 nožičiek 9 nožičiek
Vonkajšie rozmery 
Š x H x V [mm] 1200 x 800 x 150 1200 x 1000 x 150 1200 x 1200 x 150

Statická nosnosť [kg] 2000 2000 2000
Hmotnosť [kg] 20 23 30
Obj. č. 193-489-JA 189-650-JA 193-491-JA
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Plastová paleta Extra-Duty Plastová paleta Medium-/ Heavy-Duty

 W maximálna pevnosť pre dlhú životnosť a vysokú nosnosť
 W ideálne riešenie pre rôzne prepravné účely,  
napr. v ťažkom a papierenskom priemysle

 W pevná zváraná konštrukcia s 2 profilovými lyžinami, šírka 100 mm

 W možnosť podjazdu zo 4 strán
 W odkladacia plocha s pevnými tvarovanými trapézovými ryhami
 W hodí sa na skladovanie vo vysokých regáloch
 W dodáva sa voliteľne lakovaná v sivej (RAL 7005) alebo pozinkovaná

 W odporúčaná Európskym obchodným inštitútom EHI pre 
potravinársky priemysel, hygienická paleta spĺňa všetky 
požiadavky pre potravinárstvo

 W hygienické palety majú vodotesnú konštrukciu,  
ktorá sa ľahko umýva

 W s aretáciou v strede a zvonka (7 mm)
 W možnosť podjazdu zo 4 strán

Plochá paleta z ocele

 W z polyetylénu (PE)
 W dlhá životnosť
 W ľahké čistenie
 W odolná voči olejom a väčšine kyselín a lúhov
 W len pre statické použitie

 W mimoriadne stabilná a odolná

Europaleta Heavy-Duty typ 831-K, 
vhodná na skladovanie na vysokých 
regáloch, Obj. č. 180-857-JA

Plastová paleta Extra-Duty typ PE 812, 
Obj. č. 193-489-JA

 W stabilné palety na univerzálne použitie pre takmer všetky 
transportné zariadenia

 W vyrobené z recyklovateľných plastov
 W odolné proti nízkym teplotám a čisteniu s použitím pary
 W odolné proti kyselinám, tukom, rozpúšťadlám a aromatickým latkám
 W odolné proti vlhkosti, hmyzu, plesniam a baktériám
 W oblasti použitia: chémia, farmácia, potravinársky, automobilový a 
elektronický priemysel

 W cenovo výhodné vďaka dlhej životnosti a vysokej stabilite
 W ideálne riešenie pre prepravu v potravinárskej oblasti

Europaleta Heavy-Duty typ 1020, 
použiteľná na ťažké materiály, 
Obj. č. 169-994-JA

Hygienická paleta Euro-H1

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     

 W tvarovo stále pri teplotách v rozpätí -40 °C až 75 °C
 W materiál: vysokokvalitný polyetylén PE-HD, sivá

https://www.denios.sk/products/137025
https://www.denios.sk/products/169993
https://www.denios.sk/products/180857
https://www.denios.sk/products/169994
https://www.denios.sk/products/169992
https://www.denios.sk/products/137859
https://www.denios.sk/products/137864
https://www.denios.sk/products/137861
https://www.denios.sk/products/137865
https://www.denios.sk/products/193489
https://www.denios.sk/products/189650
https://www.denios.sk/products/193491
https://www.denios.sk/products/180857
https://www.denios.sk/products/193489
https://www.denios.sk/products/169994


Typ Vyklápacie zariadenie pre gitterboxy

Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 570 x 1640 x 450
Celková nosnosť [kg] 450
Hmotnosť [kg] 90
Obj. č. 145-437-JA

Typ PH 8 PH 10 PH 12 PH 16

Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 1200 x 800 x 800 1200 x 800 x 1000 1200 x 800 x 1200 1200 x 800 x 1600
Celková nosnosť [kg] 1500 1500 750 750
Stohovateľné 3-dielne 3-dielne 3-dielne 3-dielne
Hmotnosť [kg] 21,5 24,0 27,5 31,5
Obj. č. 129-243-JA 129-244-JA 129-245-JA 129-246-JA

Typ PG 8 PG 10 PG 12 PG 16

Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 1200 x 800 x 800 1200 x 800 x 1000 1200 x 800 x 1200 1200 x 800 x 1600
Celková nosnosť [kg] 1000 1000 750 750
Stohovateľné 4-dielne 4-dielne 4-dielne 4-dielne
Hmotnosť [kg] 24,5 27,5 31,0 40,0
Obj. č. 129-236-JA 129-237-JA 129-238-JA 129-239-JA

www.denios.sk/shop Aktuálne ceny na www.denios.sk     
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6 Paletové nadstavce

Mrežové nástavce PG 
pre europalety

Vylápacie zariadenie pre gitterboxy
Gitterbox je podobratý a uchytený z kratšej strany. Fixuje sa pákou, ktorá  zasunie výkyvné rameno pod nožičky gitterboxu. 
Gitterbox sa vyklápa uvoľnením aretácie cez ťažné lanko. Do východiskovej polohy sa opäť dostane osadením mrežového boxu 
na zem za súčasnej jazdy VZV dozadu. Vyklápacie zariadenie gitterboxu  je zaistené reťazou k vidlici  vysokozdvižného vozíka.

 W pevné rúrková konštrukcia z pozváranej ocele
 W s 2 stabilizačnými trubkami a 4 stohovacími rohmi
 W rýchla montáž
 W 3-násobne stohovateľný
 W lakovanie: modré (RAL 5012)

 W rúrková konštrukcia z pozváranej ocele
 W 4-násobne stohovateľné
 W bočné diely z oceľových mreží,  
rozmer oka 100 x 100 mm

 W možnosť vyklopenia strany na polovicu
 W rýchla montáž
 W lakovanie: modré (RAL 5012)

Stohovací stojan typ PH pre europalety

 W na jednoduché vyprázdnenie gitterboxov podľa UIC normy 435-3
 W vyklápanie gitterboxu  pomocou VZV

optimálne využitie paletového povrchu

optimálne využitie paletového povrchu

Stohovací stojan typu PH s 2 stabilizačnými 
itrubkami a 4 stohovacími rohmi.

https://www.denios.sk/products/145437
https://www.denios.sk/products/129243
https://www.denios.sk/products/129244
https://www.denios.sk/products/129245
https://www.denios.sk/products/129246
https://www.denios.sk/products/129236
https://www.denios.sk/products/129237
https://www.denios.sk/products/129238
https://www.denios.sk/products/129239


Verzia
2 bočné steny, 1 zadná 
stena a 1 predná stena

s výrezom 
vpredu

Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 1195 x 795 x 780 1195 x 795 x 780
Hmotnosť [kg] 11 11
Obj. č. 145-341-JA 145-342-JA

PRÍSLUŠENSTVO

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     
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6Gitterboxy a príslušenstvo

Gitterbox

Kryty na mrežový box

Veko typ GA pre gitterbox, 
Obj. č. 106-176-JA

Kryt gitterboxuu typ GH, so zipsami na 
čelnej strane, Obj. č. 145-343-JA

Kryt gitterboxu typ GH, uzavretý zo 4 strán, 
Obj. č. 145-339-JA

Vložky do gitterboxov

Vložka do gitterboxu typ GE, s výrezom vpredu, 
Obj. č. 145-342-JA

Vložka do gitterboxu typ GE, uzavretá, 
Obj. č. 145-341-JA

Traverza pre  zdvíhanie gitterboxov 

Veko na mrežový box

 W rýchla a bezpečná manipulácia s gitterboxami
 W zváraná oceľová konštrukcia s okom pre žeriavový hák
 W zváraná oceľová konštrukcia s okom pre žeriav
 W nízka montážna výška umožňuje maximálne využitie kapacity žeriavu
 W lakovanie: žlté (RAL 1004)

Traverza gitterboxu s nosnosťou 1000 kg, Obj. č. 129-204-JA
Traverza gitterboxu s nosnosťou 2000 kg, Obj. č. 129-205-JA

Pomocou týchto vložiek rozšírite možnosti použitia 
klasického gitterboxu na univerzálne použiteľný

 W na skladovanie, zber a  prepravu malých nádob,  
sypkých materiálov atď.

 W chemicky odolná konštrukcia z polyetylénu (PE)
 W vhodné  pre všetky gitterboxy podľa UIC, norma 435-3

 W ako ochrana skladovaného tovaru pred znečistením a 
poveternostnými vplyvmi

 W vysokokvalitný kryt, odolný proti roztrhnutiu a 
poveternostným vplyvom

 W bezpečné upevnenie pomocou rozpínateľného lana a 
karabínových hákov

 W zabudovaná priehradka na dokumenty DIN A4

Visiaci zámok s reťazou
Obj. č. 114-900-JA

 W veko z plastu na ochranu skladovaného nákladu v gitterboxe
 W z nárazuvzdorného polyetylénu (PE) bez švov
 W veko je vložené do rámu po obvodovej gitteboxu
 W veko  môže byť v prednej časti zabezpečené visiacim zámkom 
(predáva sa samostatne)

 W zodpovedá medzinárodným predpisom a nariadeniam z oblasti cestnej a železničnej 
prepravy nákladov (podľa normy UIC 435-3)

 W predná stena s 2 klapkami a 2 popisovacími tabuľami
 W 4 nožičky umožňujú pojazd gitterboxu pomocou vysokozdvižného vozíka zo všetkých 4 strán
 W s  podstavcom na stohovanie ohradových paliet
 W lakovanie: kamenná sivá (RAL 7030)
 W nosnosť: 1500 kg

 W na zdvíhanie a prepravu gitterboxov

praktické príslušenstvo pre euro-mrežové boxy

ideálne na účely skladovania a prepravy

 

Obj. č. 129-203-JA,  

Gitterbox ( veko a záchytná vaňa v ponuke 
ako príslušentvo)

https://www.denios.sk/products/145341
https://www.denios.sk/products/145342
https://www.denios.sk/products/106176
https://www.denios.sk/products/145343
https://www.denios.sk/products/145339
https://www.denios.sk/products/145342
https://www.denios.sk/products/145341
https://www.denios.sk/products/129204
https://www.denios.sk/products/129205
https://www.denios.sk/products/114900
https://www.denios.sk/products/129203


www.denios.sk/shop

PE priehradky, vhodné pre PolyPro s objemom 260 litrov PolyPro s objemom 300 litrov PolyPro s objemom 400 litrov

Vonkajšie rozmery Š x H x V [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
Celková nosnosť [kg] 100 40 80 50 100
Farba sivá verzia sivá verzia sivá verzia sivá verzia sivá verzia
Max. Počet na stohovací kontajner 2 6 3 6 3
Obj. č. 272-436-JA 272-437-JA 272-438-JA 272-439-JA 272-440-JA
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6 Stohovateľné nádoby z plastu

PE stohovateľná nádoba PolyPro

 

 W nepriepustné, možné tiež použiť aj ako záchytnú vaňu na 
voduohrozujúce látky a možno je 2-násobne stohovať 

 W stabilné pri malej vlastnej hmotnosti
 W ľahké čistenie
 W ľahký podjazd pomocou  paletového vozíka alebo vidlicového 
vysokozdvižného vozíka na čelnej alebo bočnej strane

 W 5-násobne stohovateľné, aj s oceľovými stohovacími nádobami 
rovnakej veľkosti

 W bezpečné skladovanie nádob  napr. s kyselinami alebo lúhmi, 
nehorľavými čistiacimi roztokmi atď.

Dodávame v 3 farbách

PE-vložné priehradky do stohovateľných nádob PolyPro 
PE vložné priehradky boli špeciálne vyvinuté pre väčší prehľad a poriadok v stohovateľných nádobách PolyPro. Ergonomické úchyty 
uľahčia vloženie a vybratie.  PE vložné priehradky sú stohovateľné. Do stohovateľnej nádoby je možné nakombinovať rôzne veľkosti 
úložných priehradok (viď. príklad usporiadania)

 W kompaktný zber a príprava vašich skladových zásob a materiálov
 W z polyetylénu (PE) odolného voči poveternostným vplyvom
 W nehrdzavejúce a trvácne

Stohovateľné nádoby PolyPro z plastu, sú dodávané 
v rôznych veľkostiach a prevedeniach

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

 

https://www.denios.sk/products/272436
https://www.denios.sk/products/272437
https://www.denios.sk/products/272438
https://www.denios.sk/products/272439
https://www.denios.sk/products/272440


Objem [l] 90 260 300 400

Vonkajšie rozmery Š x H x V [mm] 800 x 500 x 500 1000 x 800 x 600 1200 x 800 x 600 1200 x 1000 x 600
Záchytný objem [l]* 70 240 280 360
Celková nosnosť [kg] 500 500 500 500
Zaťaženie [kg] 2500 2500 2500 2500
Šírka vjazdu (dlhá strana) [mm] 280 350 420 420
Šírka vjazdu (krátka strana) [mm] 340 250 220 320
Obj. č. 185-800-JA 185-805-JA 185-815-JA 185-825-JA
Príslušenstvo PE veko, čierne
Obj. č. 195-517-JA 195-518-JA 195-519-JA 195-520-JA

*pri použití ako záchytnej vane
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6Stohovateľné nádoby z plastu

Vaša výhoda - viacúčelová stohovateľná nádoba

Požiadavky na bezpečné skladovanie 
tu boli ideálne skombinované s 
optimálnou dopravou. Vysoká 
odolnosť - s možným zaťažením 
max. 2,5 tony, môže byť bezpečne 
stohovaných až do 5 nádob.

ako univerzálna plastová nádoba

Dodávame v 3 farbách

ako pojazdná nádoba

 W užitočné a viacúčelové nádoby pre Vašu prevádzku

PE-stohovacie nádoby sa dajú ľahko prepravovať v rámci podniku 
prostredníctvom paletových alebo vysokozdvižných vozíkov.

Praktické PE veká v ponuke 
ako príslušenstvo.

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     

https://www.denios.sk/search?query=185800
https://www.denios.sk/search?query=185805
https://www.denios.sk/search?query=185815
https://www.denios.sk/search?query=185825
https://www.denios.sk/products/195517
https://www.denios.sk/products/195518
https://www.denios.sk/products/195519
https://www.denios.sk/products/195520


www.denios.sk/shop

Typ PB 8-F PB 8-FK PB 8-K PB 8-K PB 8-R PB 8-RK

Vybavenie 4 nožičky 4 nožičky 2 lyžiny 3 lyžiny 4 otočné kolesá 4 otočné kolesá
Prevedenie – Predný príklop – – – Predný príklop
Objem [l] 535 535 330 535 535 535
Vonkajšie rozmery 
Š x H x V (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

Vnútorné rozmery 
Š x H x V [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

Celková nosnosť [kg] 500 500 470 500 500 500
Hmotnosť [kg] 35 35 33 41 47 47
Obj. č. 117-880-JA 117-882-JA 217-096-JA 117-883-JA 117-881-JA 217-095-JA
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6

PRÍSLUŠENSTVO

Stohovateľné a prepravné nádoby

Veko  pre typ PB 8,  
Obj. č. 117-884-JA

Veko pre typ PB 10,  
Obj. č. 117-889-JA

Všestranné paletové boxy typ PB 8 a PB 10
stabilná konštrukcia z polyetylénu (PE) pre vysokú stabilitu a dlhú životnosť

 W možnosť vyprázdnenia bezo zvyšku a ľahké čistenie: vnútorné zaoblené rohy
 W potravinárska kvalita

 W na skladovanie a prepravu rôznych sypkých 
materiálov

 W ideálne riešenie pre veľké objemy
 W možnosť podjazdu zo 4 strán
 W bezproblémové stohovanie
 W v ponuke: uzavreté zo 4 strán (vodotesné) 
alebo s výklopnou časťou na jednej 
pozdĺžnej strane

 W vyhotovenie uzatvorené zo 4 strán 
(vodotesné)

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Paletový box typu PB 
(voliteľné pokrytie)

Typ PB 10-F PB 10-FK PB 10-K PB 10-K PB 10-R PB 10-RK

Vybavenie 4 nožičky 4 nožičky 2 lyžiny 3 lyžiny 4 otočné kolesá 4 otočné kolesá
Prevedenie – Predný príklop – – – Predný príklop
Objem [l] 670 670 430 670 670 670
Vonkajšie rozmery 
Š x H x V (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

Vnútorné rozmery 
Š x H x V [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

Celková nosnosť [kg] 500 500 510 500 500 500
Hmotnosť [kg] 40 40 39 46 44 44
Obj. č. 117-885-JA 117-886-JA 217-099-JA 117-887-JA 217-097-JA 217-098-JA

https://www.denios.sk/products/117880
https://www.denios.sk/products/117882
https://www.denios.sk/products/217096
https://www.denios.sk/products/117883
https://www.denios.sk/products/117881
https://www.denios.sk/products/217095
https://www.denios.sk/products/117884
https://www.denios.sk/products/117889
https://www.denios.sk/products/117885
https://www.denios.sk/products/117886
https://www.denios.sk/products/217099
https://www.denios.sk/products/117887
https://www.denios.sk/products/217097
https://www.denios.sk/products/217098


Typ SP 5080 SP 8010 SP 8012 SP 1012

Objem [l] 160 400 480 600
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 800 x 500 x 500 1000 x 800 x 600 1200 x 800 x 600 1200 x 1000 x 600
Celková nosnosť [kg] 2000 2000 2000 2000
Zaťaženie [kg] 10000 10000 10000 10000
Šírka vjazdu (dlhá strana) [mm] 660 860 1060 1060
Šírka vjazdu (krátka strana) [mm] 360 660 660 860
Hmotnosť [kg] 27 44 49 57
Povrch: lakovaná verzia

Obj. č. sivá verzia 129-279-JA 129-285-JA 129-291-JA 129-297-JA
Obj. č. modrá verzia 129-280-JA 129-286-JA 129-292-JA 129-298-JA
Povrch: žiarovo zinkovaná verzia

Obj. č. 129-281-JA 129-287-JA 129-293-JA 129-299-JA
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6Stohovateľné a prepravné nádoby

 W k zberu materiálu a surovín

na prepravu a skladovania nákladov

Ohradové palety typ Profi

 W prepravná a stohovacia paleta  z oceľového plechu mimoriadne odolná 
voči zaťaženiu

 W nožičky z dutého profilu s mimoriadne vysokou pevnosťou
 W sériovo so závesnými okami na žeriav
 W podstavná doska pre skladovanie šetrná k podlahe
 W ľahko prepravovateľné a bezproblémovo stohovateľné
 W dodáva sa voliteľne v modrej (RAL 5010), šedej (RAL 7005) farbe alebo 
žiarovo pozinkované

Stohovatelná nádoba typ Profi, vybavená závesnými 
okami na žeriav pre jednoduchú a bezpečnú manipuláciu.

Ohradové palety typ Profi, v rôznych 
veľkostiach a vyhotoveniach

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     

https://www.denios.sk/products/129279
https://www.denios.sk/products/129285
https://www.denios.sk/products/129291
https://www.denios.sk/products/129297
https://www.denios.sk/products/129280
https://www.denios.sk/products/129286
https://www.denios.sk/products/129292
https://www.denios.sk/products/129298
https://www.denios.sk/products/129281
https://www.denios.sk/products/129287
https://www.denios.sk/products/129293
https://www.denios.sk/products/129299


Vhodné veko nájdete ako príslušenstvo 
v našom online shope.

Vonkajšie rozmery 
Š x H x V (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

Vybavenie bez veka bez veka bez veka Stohovateľné Stohovateľné Stohovateľné Výklopné veko Výklopné veko Výklopné veko
Celková nosnosť [kg] 25 30 35 25 30 35 25 30 35
Zaťaženie [kg] 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Balenie (BJ) 3 ks 3 ks 2 ks 3 ks 3 ks 2 ks 3 ks 3 ks 2 ks
Obj. č. modrá verzia 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
Obj. č. červená verzia 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
Obj. č. žltá verzia 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
Obj. č. zelená verzia 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 Stohovateľné nádoby

www.denios.sk/shop

 W z potravinárskeho polypropylénu (PP)
 W možnosť stohovania nad seba
 W vyhotovenia s úchytmi a vekom sú tiež stohovateľné
 W prakticky úchyty  na 4 stranách
 W odolné voči teplotám od -10 ° C do +60 ° C

pre efektívne skladovanie a prepravu

 K dodaniu v 4 farbách

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Univerzálne stohovatelné nádoby 
DENIOS classic-line D

https://www.denios.sk/products/265231
https://www.denios.sk/products/265235
https://www.denios.sk/products/265239
https://www.denios.sk/products/265251
https://www.denios.sk/products/265255
https://www.denios.sk/products/265259
https://www.denios.sk/products/265263
https://www.denios.sk/products/265267
https://www.denios.sk/products/265271
https://www.denios.sk/products/265232
https://www.denios.sk/products/265236
https://www.denios.sk/products/265240
https://www.denios.sk/products/265252
https://www.denios.sk/products/265256
https://www.denios.sk/products/265260
https://www.denios.sk/products/265264
https://www.denios.sk/products/265268
https://www.denios.sk/products/265272
https://www.denios.sk/products/265233
https://www.denios.sk/products/265237
https://www.denios.sk/products/265241
https://www.denios.sk/products/265253
https://www.denios.sk/products/265257
https://www.denios.sk/products/265261
https://www.denios.sk/products/265265
https://www.denios.sk/products/265269
https://www.denios.sk/products/265273
https://www.denios.sk/products/265234
https://www.denios.sk/products/265238
https://www.denios.sk/products/265242
https://www.denios.sk/products/265254
https://www.denios.sk/products/265258
https://www.denios.sk/products/265262
https://www.denios.sk/products/265266
https://www.denios.sk/products/265270
https://www.denios.sk/products/265274


PRÍSLUŠENSTVO

Varianty uchytenia 
červené úchyty alebo otvory 
v sivej alebo modrej farbe

Vonkajšie rozmery Š x H x V (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

Celková nosnosť [kg] 25 25 25 25 40 40 40 40
Zaťaženie [kg] 300 300 300 300 400 400 400 400
Balenie (BJ) 16 ks 10 ks 8 ks 4 ks 8 ks 5 ks 4 ks 3 ks
Vybavenie: Úchytky

Obj. č. Farba: sivá verzia 265-186-JA 265-187-JA 265-188-JA 265-189-JA 265-190-JA 265-191-JA 265-192-JA 265-193-JA
Obj. č. Farba: sivá/červená 265-202-JA 265-203-JA 265-204-JA 265-205-JA 265-206-JA 265-207-JA 265-208-JA 265-209-JA
Vybavenie: Otváranie pomocou úchytiek

Obj. č. Farba: sivá verzia 265-194-JA 265-195-JA 265-196-JA 265-197-JA 265-198-JA 265-199-JA 265-200-JA 265-201-JA
Obj. č. Farba: sivá/modrá 265-210-JA 265-211-JA 265-212-JA 265-213-JA 265-214-JA 265-215-JA 265-216-JA 265-217-JA
Príslušenstvo

Obj. č. Odklápacie veko (bez uzamknutia) 265-226-JA 265-226-JA 265-226-JA 265-226-JA 265-227-JA 265-227-JA 265-227-JA 265-227-JA
Obj. č. Nasadzovacie veko (bez uzamknutia) 265-228-JA 265-228-JA 265-228-JA 265-228-JA 265-229-JA 265-229-JA 265-229-JA 265-229-JA

Farba modrá verzia červená verzia

Obj. č. 265-222-JA 265-223-JA

Farba sivá/modrá sivá/červená

Obj. č. 265-224-JA 265-225-JA
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6Stohovateľné nádoby

vysoko kvalitné, stabilné  Euro prepravky na prepravu a skladovanie

 W z potravinárskeho polypropylénu (PP)
 W rozmerovo stabilné a pevné vďaka zosilneným stenám a okraju nádoby
 W ergonomické uchyty
 W odolné voči teplotám od -10 ° C do +60 ° C
 W k dispozícii sú verzie s úchytmi alebo otvormi v rôznych farbách
 W uzamykateľné  pomocou sklopného alebo nasadzovacieho  veka 
(príslušenstvo)

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Euro prepravky  
DENIOS classic-line B

Uzamknutie pre nasadzovanie veko, súprava 4 ks

Uzamknutie pre odklápacie veko, sada 4 ks

https://www.denios.sk/products/265186
https://www.denios.sk/products/265187
https://www.denios.sk/products/265188
https://www.denios.sk/products/265189
https://www.denios.sk/products/265190
https://www.denios.sk/products/265191
https://www.denios.sk/products/265192
https://www.denios.sk/products/265193
https://www.denios.sk/products/265202
https://www.denios.sk/products/265203
https://www.denios.sk/products/265204
https://www.denios.sk/products/265205
https://www.denios.sk/products/265206
https://www.denios.sk/products/265207
https://www.denios.sk/products/265208
https://www.denios.sk/products/265209
https://www.denios.sk/products/265194
https://www.denios.sk/products/265195
https://www.denios.sk/products/265196
https://www.denios.sk/products/265197
https://www.denios.sk/products/265198
https://www.denios.sk/products/265199
https://www.denios.sk/products/265200
https://www.denios.sk/products/265201
https://www.denios.sk/products/265210
https://www.denios.sk/products/265211
https://www.denios.sk/products/265212
https://www.denios.sk/products/265213
https://www.denios.sk/products/265214
https://www.denios.sk/products/265215
https://www.denios.sk/products/265216
https://www.denios.sk/products/265217
https://www.denios.sk/products/265226
https://www.denios.sk/products/265226
https://www.denios.sk/products/265226
https://www.denios.sk/products/265226
https://www.denios.sk/products/265227
https://www.denios.sk/products/265227
https://www.denios.sk/products/265227
https://www.denios.sk/products/265227
https://www.denios.sk/products/265228
https://www.denios.sk/products/265228
https://www.denios.sk/products/265228
https://www.denios.sk/products/265228
https://www.denios.sk/products/265229
https://www.denios.sk/products/265229
https://www.denios.sk/products/265229
https://www.denios.sk/products/265229
https://www.denios.sk/products/265222
https://www.denios.sk/products/265223
https://www.denios.sk/products/265224
https://www.denios.sk/products/265225


www.denios.sk/shop

Prepravné boxy z hliníka

Prevedenie bez stohovacích rohov

Objem [l] 30 48 73 92 140

Vonkajšie rozmery 
Š x H x V (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

Vnútorné rozmery 
Š x H x V [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

Celková nosnosť [kg] 40 60 70 90 90
Hmotnosť [kg] 3,1 4,2 4,9 6,0 7,7
Obj. č. 136-684-JA 136-686-JA 254-866-JA 136-688-JA 136-689-JA

Prevedenie so stohovacími rohmi

Objem [l] 30 48 73 92 140 157 153 243 425

Vonkajšie rozmery 
Š x H x V (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

Vnútorné rozmery 
Š x H x V [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

Celková nosnosť [kg] 40 60 70 90 90 90 90 100 110
Hmotnosť [kg] 3,1 4,0 4,8 5,7 7,2 7,4 8,7 8,9 14,5
Obj. č. 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

PRÍSLUŠENSTVO

Hliníkový viacúčelový box typ AB
 W na uschovanie a bezpečnú prepravu hodnotných nákladov
 W extra stabilné a pevné vyhotovenie
 W z 1 mm hrubého  hliníkového plechu
 W vystužovacie žliabky zaisťujú vysokú stabilitu
 W gumové tesnenie v profilovom ráme chráni pred prachom a pred striekajúcou vodou
 W odolné voči korózii
 W nízka vlastná hmotnosť
 W pevné uzávery bočníc 
 W popruhy na veku
 W rukoväte s plastovým opláštením
 W cylindrický zámok sa dodáva na požiadanie
 W oblasť použitia: zber, skladovanie a ochrana  
cenného tovaru a zariadenia, preprava  
montážneho materiálu, nástrojov,  
malých dielov a pod.

 W cylindrický zámok 
vr. 2 kľúčov

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     
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Obj. č. 136-696-JA

Hliníkové prepravné boxy 
so stohovacími rohmi

Hliníkové prepravné boxy 
bez stohovacích rohov

https://www.denios.sk/products/136684
https://www.denios.sk/products/136686
https://www.denios.sk/products/254866
https://www.denios.sk/products/136688
https://www.denios.sk/products/136689
https://www.denios.sk/products/254867
https://www.denios.sk/products/136690
https://www.denios.sk/products/136691
https://www.denios.sk/products/136692
https://www.denios.sk/products/136693
https://www.denios.sk/products/254893
https://www.denios.sk/products/144768
https://www.denios.sk/products/136695
https://www.denios.sk/products/144769
https://www.denios.sk/products/136696


Prepravné boxy z hliníka

Prevedenie bez stohovacích rohov

Objem [l] 30 48 68 93 142 186

Vonkajšie rozmery 
Š x H x V (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

Vnútorné rozmery Š x H x V [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
Celková nosnosť [kg] 40 60 70 90 90 70
Hmotnosť [kg] 2,6 3,4 3,8 4,6 5,9 6,3
Obj. č. 254-860-JA 254-861-JA 254-862-JA 254-863-JA 254-864-JA 254-865-JA

 W hrúbka hliníkového plechu: 0,8 m, vysoká stabilita vďaka špeciálnym hliníkovým profilom a drážkam dookola
 W gumové tesnenie v profilovom ráme chráni pred prachom a pred striekajúcou vodou
 W odolnosť voči korózii, povetrnostným vplyvom a okolitej teplote
 W komfortná preprava vďaka nízkej vlastnej hmotnosti
 W samozaklápacia bezpečnostná rukoväť s protišmykovým plastovým povrchom
 W stabilný pákový uzáver
 W uzamykateľný pomocou cylindrického zámku, súčasťou sú 2 kľúče
 W popruhy v poklope

 W bezpečné uskladnenie a jednoduchá preprava
 W sériovo 2 cylindrické zámky

Hliníkové prepravné boxy

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     
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Cylindrický zámok, sériovo integrovaný

Popruhy k uvoľneniu závesu

Hliníkové prepravné boxy bez stohovatelných rohov, v ponuke v 6 rôzných veľkostiach

bezpečnostná rukoväť s protišmykovým 
plastovým povrchom

https://www.denios.sk/products/254860
https://www.denios.sk/products/254861
https://www.denios.sk/products/254862
https://www.denios.sk/products/254863
https://www.denios.sk/products/254864
https://www.denios.sk/products/254865


Prevedenie A1-S A1-B A2-S A2-B A3-S A3-B

Vonkajšie rozmery Š x H x V (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
Celková nosnosť [kg] 2 5 2 5 2 5
Zaťaženie [kg] 6 15 6 15 6 15
Balenie (BJ) 16 ks 8 ks 16 ks 8 ks 16 ks 8 ks
Obj. č. modrá verzia 265-151-JA 265-153-JA 265-155-JA 265-157-JA 265-159-JA 265-161-JA
Obj. č. červená verzia 265-152-JA 265-154-JA 265-156-JA 265-158-JA 265-160-JA 265-162-JA
Príslušenstvo

Obj. č. Štítky (1 balenie = 20 ks) 265-166-JA 265-167-JA 265-166-JA 265-167-JA 265-166-JA 265-167-JA
Obj. č. Oddeľovače (1 balenie = 4 ks) 265-163-JA 265-164-JA 265-163-JA 265-164-JA 265-163-JA 265-164-JA
Obj. č. Poistka proti vypadnutiu (1 balenie = 10 ks) 265-165-JA 265-165-JA 265-165-JA 265-165-JA 265-165-JA 265-165-JA

PRÍSLUŠENSTVO
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ESD úložné priehradky sú k 
dispozícii v online shope DENIOS.

Skladovacie  priehradky a boxy

www.denios.sk/shop

pre optimálny prehľad a rýchly prístup k malým dielom

 W z polypropylénu (PP)
 W bezpečne stohovateľné,tvarovo stále
 W hrubšie dno pre vyšší komfort
 W praktická úchytka na prednej strane pre bezpečnú manipuláciu
 W odolné voči teplotám od -10 ° C do +60 ° C

 Obj. č. 265-166-JA

 Obj. č. 265-163-JA

 Obj. č. 265-165-JA

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Skladovacie priehradky a organizéry 
DENIOS classic-line A

Etikety s ochrannou fóliou na 
individuálne označovanie

Priehľadné oddeľovače 
pre lepší prehľad

Positka proti vypadnutiu priehradky z regála

https://www.denios.sk/products/265151
https://www.denios.sk/products/265153
https://www.denios.sk/products/265155
https://www.denios.sk/products/265157
https://www.denios.sk/products/265159
https://www.denios.sk/products/265161
https://www.denios.sk/products/265152
https://www.denios.sk/products/265154
https://www.denios.sk/products/265156
https://www.denios.sk/products/265158
https://www.denios.sk/products/265160
https://www.denios.sk/products/265162
https://www.denios.sk/products/265166
https://www.denios.sk/products/265167
https://www.denios.sk/products/265166
https://www.denios.sk/products/265167
https://www.denios.sk/products/265166
https://www.denios.sk/products/265167
https://www.denios.sk/products/265163
https://www.denios.sk/products/265164
https://www.denios.sk/products/265163
https://www.denios.sk/products/265164
https://www.denios.sk/products/265163
https://www.denios.sk/products/265164
https://www.denios.sk/products/265165
https://www.denios.sk/products/265165
https://www.denios.sk/products/265165
https://www.denios.sk/products/265165
https://www.denios.sk/products/265165
https://www.denios.sk/products/265165
https://www.denios.sk/products/265166
https://www.denios.sk/products/265163
https://www.denios.sk/products/265165


Prevedenie A1 A2 A2-B A2-L A3 A4 A5

Vonkajšie rozmery Š x H x V (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
Celková nosnosť [kg] 2 3 3 3 10 25 35
Zaťaženie [kg] 6 9 9 9 40 100 140
Balenie (BJ) 30 ks 24 ks 20 ks 20 ks 24 ks 12 ks 6 ks
Obj. č. modrá verzia 265-106-JA 265-111-JA 265-136-JA 265-131-JA 265-116-JA 265-121-JA 265-126-JA
Obj. č. červená verzia 265-107-JA 265-112-JA 265-137-JA 265-132-JA 265-117-JA 265-122-JA 265-127-JA
Obj. č. žltá verzia 265-108-JA 265-113-JA 265-138-JA 265-133-JA 265-118-JA 265-123-JA 265-128-JA
Obj. č. zelená verzia 265-109-JA 265-114-JA 265-139-JA 265-134-JA 265-119-JA 265-124-JA 265-129-JA
Obj. č. sivá verzia 265-110-JA 265-115-JA 265-140-JA 265-135-JA 265-120-JA 265-125-JA 265-130-JA
Príslušenstvo

Obj. č. Štítky (1 balenie = 20 ks) 265-141-JA 265-141-JA 265-141-JA 265-141-JA 265-142-JA 265-143-JA 265-144-JA

PRÍSLUŠENSTVO
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6Skladovacie priehradky a boxy

Stabilné skladovacie priehradky umožňujú prehľadné  skladovanie menších predmetov.  
Na optimálne využitie priestoru vo výrobe alebo sklade sa môžu na seba ukladať priehradky rovnakej veľkosti.

preskúšaná kvalita  pre prehľadné a priestorovo úsporné skladovanie malých dielov

Držiak na stenu z kovu, pre úložné 
boxy vo verziách A1 až A3, 
Obj. č. 265-145-JA

 W z polypropylénu (PP)
 W stohovateľné, tvarovo stabilné
 W praktický prelis pre uchopenie na prednej strane
 W hladký povrch pre ľahké a rýchle čistenie
 W odolné voči teplotám od -10 ° C do +60 ° C
 W závesná lišta  vzadu na pripevnenie k nástenným držiakom (iba pre verzie A1 až A3)
 W praktické madlo  na zadnej strane pre ľahkú manipuláciu i v naplnenom stave  
(iba pre verzie A4 a A5)

ESD úložné priehradky sú k 
dispozícii v online shope DENIOS.

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Skladovacie priehradky 
DENIOS pro-line A

https://www.denios.sk/products/265106
https://www.denios.sk/products/265111
https://www.denios.sk/products/265136
https://www.denios.sk/products/265131
https://www.denios.sk/products/265116
https://www.denios.sk/products/265121
https://www.denios.sk/products/265126
https://www.denios.sk/products/265107
https://www.denios.sk/products/265112
https://www.denios.sk/products/265137
https://www.denios.sk/products/265132
https://www.denios.sk/products/265117
https://www.denios.sk/products/265122
https://www.denios.sk/products/265127
https://www.denios.sk/products/265108
https://www.denios.sk/products/265113
https://www.denios.sk/products/265138
https://www.denios.sk/products/265133
https://www.denios.sk/products/265118
https://www.denios.sk/products/265123
https://www.denios.sk/products/265128
https://www.denios.sk/products/265109
https://www.denios.sk/products/265114
https://www.denios.sk/products/265139
https://www.denios.sk/products/265134
https://www.denios.sk/products/265119
https://www.denios.sk/products/265124
https://www.denios.sk/products/265129
https://www.denios.sk/products/265110
https://www.denios.sk/products/265115
https://www.denios.sk/products/265140
https://www.denios.sk/products/265135
https://www.denios.sk/products/265120
https://www.denios.sk/products/265125
https://www.denios.sk/products/265130
https://www.denios.sk/products/265141
https://www.denios.sk/products/265141
https://www.denios.sk/products/265141
https://www.denios.sk/products/265141
https://www.denios.sk/products/265142
https://www.denios.sk/products/265143
https://www.denios.sk/products/265144
https://www.denios.sk/products/265145


Typ S 1000 S 1 250 L/E 1 000 L/E 1500 ASBEST

Vonkajšie rozmery 
Š x H x V (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

Celková nosnosť [kg] 1000 1250 1000 1500 1000
Bezpečnostný faktor Big Bag 5:1 5:1 5:1 5:1 5:1
Otvor Big Bag plniaci otvor (Ø 500 mm) plniaci otvor (Ø 400 mm) horné prekrytie otvorený horné prekrytie
Dno Big Bag vypúšťací otvor (Ø 400 mm) vypúšťací otvor (Ø 400 mm) zatvorené zatvorené zatvorené
Balenie (BJ) 10 ks 10 ks 10 ks 10 ks 10 ks
Obj. č. 174-000-JA 173-999-JA 173-998-JA 173-996-JA 173-997-JA

www.denios.sk/shop
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Big bagy a príslušenstvo

Big Bagy pre skladovanie, prevádzku a likvidáciu

Veľkoobjemový – Big Bag L/E 1000
 W univerzálne použiteľné na dočasné skladovanie a likvidáciu odpadu
 W z polypropylénového vlákna
 W s horným krytom
 W zatvorené dno

Big Bag ASBEST
 W špeciálne pre likvidáciu azbestu
 W z polypropylénovej tkaniny
 W vhodné pre azbest
 W s horným krytom z tkaniny
 W zatvorené dno

Prachotesný – Big Bag S 1.250 (bez obr.)
 W pre akýkoľvek sypký materiál
 W z polyprophylénovej tkaniny
 W utesnenie švov
 W s otvorom na dne pre vysypávanie odpadu

Na sypký materiál – Big Bag S 1000
 W pre  materiály, napr.plastové granuláty, recyklačný 
materiál, hnojivo, obilie a iné

 W z polypropylénového vlákna
 W s otvorom na dne pre vysypávanie odpadu 

Ideálne na Big Bag Grobe L/E 1500
 W na kameň, piesok, štrk, zelené odpady kôrový mulč atď.
 W z polypropylénového vlákna
 W otvorené zhora
 W zatvorené dno

 W big Bag -vrecia na prepravu a likvidáciu odpadu
 W so 4 závesnými okamii za účelom prepravovania vysokozdvižným vozíkom, žeriavom atď.
 W minimálne nároky na miesto v nenaplnenom stave
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https://www.denios.sk/products/174000
https://www.denios.sk/products/173999
https://www.denios.sk/products/173998
https://www.denios.sk/products/173996
https://www.denios.sk/products/173997


Prevedenie Štandart ohnuté

Vonkajšie rozmery Š x H [mm] 1055 x 1055 1055 x 1055
Celková nosnosť [kg] 1500 1500
Obj. č. 180-733-JA 181-320-JA

Priemer otvoru [mm] 250 300

Vonkajšie rozmery 
Š x H x V (mm) 430 x 430 x 60 490 x 490 x 60

Hmotnosť [kg] 3 4
Obj. č. 180-735-JA 180-736-JA

Prevedenie Podstavec Horný rám

Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 1250 x 1250 x 2350 1250 x 1250 x 2350
Celková nosnosť [kg] 1000 1000
Hmotnosť [kg] 80 80
Obj. č. 180-737-JA 181-319-JA

Big bagy a príslušenstvo

Zdvíhacie kríže pre veľkoobjemový Big Bag

Zdvíhací kríž na Big Bag v štandardnom vyhotovení

Zdvíhací kríž pre Big Bag so zahnutými ramenami pre vyšší 
zdvih

Horný diel

Podstavec

Stohovacie konštrukcie 
pre Big Bag

Vypúšťacie zariadenie pre Big Bag

 W z pozinkovanej ocele
 W mimoriadne pevné a 3-násobne 
stohovateľné

 W skladá sa zo spodného dielu, 
horného dielu a 4 spojovacích rúr à 
2 m (dĺžka môže byť prispôsobená)

 W otvory pre prepravu 
vysokozdvižným vozíkom

 W na plynulú reguláciu vysypávania
 W hygienické - bez styku s náplňou
 W flexibilné a úsporné - manuálna obsluha, ľahké ovládanie
 W okamžite pripravené na použitie - bez elektrickej prípojky 
alebo iných pomôcok

 W takmer neopotrebovateľné
 W so 4 popruhmi a hákom z ušľachtilej ocele na rýchle 
pripevnenie k Big Bag vreciam

 W pre bezpečnú a praktickú  manipuláciu s veľkoobjemovými Big Bag 
vreciami 

 W jednoduchá a bezpečná manipulácia vďaka slučkovému uchyteniu v 4 
oceľových háčikoch (ochrana pred nechceným uvoľnením)

 W ideálne sa hodí na napnuté držanie Big Bagu počas vyprázdnenia

 W bezpečné stohovanie Big Bag

 W na ľahké otváranie a zatváranie Big Bag vriec

 W v ponuke tiež ako verzia zo zalomenými ramenami pre dodatočnú 
redukciu výšky

 

Stohovacie konštrukcie pre Big Bagy sa 
môžu kedykoľvek demontovať bez použitia 
náradia a priestorovo úsporne skladovať.Big Bag vypúšťacie zariadenie na ručné ovládanie so 

4 závesnými pásmi a hákom

Regulované 
vysypávanie cez otvor

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     
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Obj. č. 180-733-JA

Obj. č. 181-320-JA

https://www.denios.sk/products/180733
https://www.denios.sk/products/181320
https://www.denios.sk/products/180735
https://www.denios.sk/products/180736
https://www.denios.sk/products/180737
https://www.denios.sk/products/181319
https://www.denios.sk/products/180733
https://www.denios.sk/products/181320


Typ SB 60 SB 100 SB 200 SB 400 SB 550 SB 700 SB 1000

Vybavenie Bez odoberacieho otvoru

Objem [l] 60 100 200 400 550 700 1000
Vonkajšie rozmery Š x H x V (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
Obj. č. oranžová verzia 201-265-JA 145-284-JA 145-286-JA 145-288-JA 145-290-JA 145-292-JA 156-600-JA
Obj. č. zelená verzia – 145-285-JA 145-287-JA 145-289-JA 145-291-JA 145-293-JA 156-599-JA
Obj. č. žltá verzia – 136-420-JA 129-346-JA 122-904-JA 136-421-JA 136-423-JA 156-598-JA

www.denios.sk/shop

 

Typ SB 100-O SB 200-O SB 400-O SB 550-O SB 700-O SB 1000-O

Vybavenie S odoberacím otvorom

Objem [l] 100 200 400 550 700 1000
Vonkajšie rozmery Š x H x V (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
Obj. č. oranžová verzia 145-272-JA 145-274-JA 145-276-JA 145-280-JA 145-282-JA 156-604-JA
Obj. č. zelená verzia 145-273-JA 145-275-JA 145-279-JA 145-281-JA 145-283-JA 156-603-JA
Obj. č. žltá verzia 136-424-JA 129-347-JA 122-905-JA 136-425-JA 136-426-JA 156-602-JA

Zásobníky na posypový materiál, 60 až 1000 litrov

 W stabilné a voči povetrnostním vplyvom odolné nádoby z ekologického polyethylénu (PE)
 W nehrdzavejúce a nárazuvzdorné
 W ľahká demontáž veka bez použitia náradia
 W uzamykateľné (zámok nie je súčasťou dodávky)
 W bledo sivý korpus sa dodáva s farbeným vekom (voliteľne žlté, oranžové alebo zelené)
 W dostupné s alebo bez odoberacieho otvora

Zásobník na posypový materiál typ SB 300-O s 
objemom 200 l, s odoberacím otvorom a vekom

Zásobník na posypový materiál  
typ SB 100 s objemom 100 litrov

Zásobník na posypový materiál typ SB
 zásobníky na posypový od spoločnosti DENIOS ponúkajú veľa funkčných detailov

 Teraz je možné dodať zásobníkys 
objemom 60 až 1000 litrov!

Zásobník na posypový materiál 
k dispozícii v 7 veľkostiach, 
voliteľne s alebo bez 
odoberacieho otvora, v troch 
farebných variáciách veka.

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     
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Obj. č. 145-274-JA Obj. č. 136-420-JA

https://www.denios.sk/products/201265
https://www.denios.sk/products/145284
https://www.denios.sk/products/145286
https://www.denios.sk/products/145288
https://www.denios.sk/products/145290
https://www.denios.sk/products/145292
https://www.denios.sk/products/156600
https://www.denios.sk/products/145285
https://www.denios.sk/products/145287
https://www.denios.sk/products/145289
https://www.denios.sk/products/145291
https://www.denios.sk/products/145293
https://www.denios.sk/products/156599
https://www.denios.sk/products/136420
https://www.denios.sk/products/129346
https://www.denios.sk/products/122904
https://www.denios.sk/products/136421
https://www.denios.sk/products/136423
https://www.denios.sk/products/156598
https://www.denios.sk/products/145272
https://www.denios.sk/products/145274
https://www.denios.sk/products/145276
https://www.denios.sk/products/145280
https://www.denios.sk/products/145282
https://www.denios.sk/products/156604
https://www.denios.sk/products/145273
https://www.denios.sk/products/145275
https://www.denios.sk/products/145279
https://www.denios.sk/products/145281
https://www.denios.sk/products/145283
https://www.denios.sk/products/156603
https://www.denios.sk/products/136424
https://www.denios.sk/products/129347
https://www.denios.sk/products/122905
https://www.denios.sk/products/136425
https://www.denios.sk/products/136426
https://www.denios.sk/products/156602
https://www.denios.sk/products/145274
https://www.denios.sk/products/136420


PRÍSLUŠENSTVO

Typy SB 100 až 550 možno voliteľne 
dodať s kolieskami alebo nožičkami 
(pozrite príslušenstvo).

Pre typ SB 100/200 SB 400 SB 550

Obj. č. 4 pevné kolieska 129-348-JA 130-033-JA 136-494-JA
Obj. č. 4 nožičky 129-349-JA 130-034-JA 136-495-JA

 
Zásobníky na posypový materiál, 60 až 1000 litrov

Zásobník na posypový materiál typ SB 400-0 s 
objemom 400 litrov, s odoberacím otvorom

Zásobník na posypový materiál typ SB 400 s 
objemom 400 litrov, bez odoberacieho otvoru, 
podstavec so 4 otočnýmii kolieskami dostupný 
ako príslušenstvo.

Funkčné detaily a užitočné 
príslušenstvo

Otočné kolesá

Nožičky

Tieto tvarované, robustné pánty sú bezúdržbové 
a majú obzvlášť dlhú životnosť.

Typy SB 100 - 1000 môžu byť do seba 
poskladané. Tým sa môžu tieto zásobníky napr. 
počas leta úsporne skladovať.

Pre zásobníky na posypový materiál SB 100 až SB 550 sú voliteľne dostupné otočné kolieska, resp. nožičky (pre typ SB 400 a SB 550 
so stabilným podvozkom). S týmto vybavením sa dajú prepravovať (aj naplnené) nádoby pomocou vysokozdvižného vozíka alebo 
paletového vozíka.

Podstavec so 4 soklovými nožičkami, 
pre typ SB 400 a SB 550

Podstavec so 4 otočnými kolieskami, 
pre typ SB 400 a SB 550

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     
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Obj. č. 145-276-JA

Obj. č. 145-289-JA

https://www.denios.sk/products/129348
https://www.denios.sk/products/130033
https://www.denios.sk/products/136494
https://www.denios.sk/products/129349
https://www.denios.sk/products/130034
https://www.denios.sk/products/136495
https://www.denios.sk/products/145276
https://www.denios.sk/products/145289


Typ Ručná lopata Ručná lopata Lopata s držadlom Lopata s držadlom

Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 138 x 187 x 310 167 x 230 x 355 247 x 315 x 966 257 x 350 x 1032
Obj. č. červená verzia 165-377-JA 165-378-JA 165-380-JA 165-383-JA

Obj. č. 165-638-JA

Typ CS 50 CS 100 CS 150

Objem [l] 50 100 150
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 595 x 570 x 500 720 x 690 x 600 865 x 755 x 810
Obj. č. žltá verzia 128-302-JA 128-303-JA 128-304-JA
Obj. č. červená verzia 139-415-JA 139-416-JA 150-001-JA

www.denios.sk/shop Aktuálne ceny na www.denios.sk     
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Rozmer lopaty Š x V (mm) 500 x 355, 
s násadou V (mm) 1300

Zásobník na posypový materiál

 W vyrobené z polypropylénu (PP)
 W nehrdzavejúce, trvácne
 W UV stabilné a odolné proti nárazu
 W nízka vlastná hmotnosť

 W vyrobená z ekologického polyetylénu (PE)
 W nárazuvzdorné, trvácne, bezúdržbové
 W odolné voči poveternostným vplyvom, odolné proti korózii
 W stohovateľné
 W stabilné výklopné veko umožňuje rýchly dostup k 
posypovému materiálu

ideálna pre manipuláciu s posypovou soľou a inými 
agresínyi látkami

 W lopata, polypropylén (PP), násada z dreva
 W nehrdzavejúci
 W vysoká stabilita pri malej hmotnosti 
zaisťuje ergonomické práce a dlhú 
životnosť

 W UV stabilná a odolná proti nárazu

ideálne riešenie na manipuláciou s posypovou soľou a inými agresívnymi látkami

Lopaty

Lopata na sneh
na skladovanie piesku alebo soli

https://www.denios.sk/products/165377
https://www.denios.sk/products/165378
https://www.denios.sk/products/165380
https://www.denios.sk/products/165383
https://www.denios.sk/products/165638
https://www.denios.sk/products/128302
https://www.denios.sk/products/128303
https://www.denios.sk/products/128304
https://www.denios.sk/products/139415
https://www.denios.sk/products/139416
https://www.denios.sk/products/150001


Obj. č. 269-723-JA

Typ GritCaddy

Objem [l] 60
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 700 x 670 x 1145
Obj. č. 216-690-JA

Pri objednávke prosím uveďte požadovanú veľkosť!

Poradenstvo: 032 743 04 67
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 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

NOVINKA

Posypový materiál a posypové vozíky

Vozík na posypový materiál GritCaddy

 W ochranné veko s miernym sklonom pre odtok vody
 W s kolieskami s ľahkým chodom a s veľkou a pohodlnou rukoväťou
 W vyrobený z ekologického chemicky odolného polyetylénu (PE)
 W odolné voči poveternostným vplyvom
 W ľahké čistenie
 W kompletne recyklovateľný

Posypový materiál WinterSafe, neobsahuje soľ, vrece 50 litrov
ekologický posypový materiál vulkanického pôvodu

 W vhodný pre chodníky a iné dopravné plochy zabraňuje pošmyknutiu
 W pôsobí ihneď a dlhodobo
 W bez soli, nie je nebezpečný pre rastliny, zvieratá a životné prostredie 
-  ekologická alternatíva k posypovej soli

 W vysoko odolný, vystačí na plochu od 1.200 - 1.800 m².
 W posypový materiál WinterSafe je možné rozptýliť manuálne alebo 
strojom pre jeho použitie nie je žiadne teplotné omedzenie ako napr. 
pri použití soli

 W granulát, piesok, a iný posypový materiál v budove i vonku - vždy rýchlo k dispozícii
 W optimalizované umiestnenie ťažiska zaisťuje ľahkú  manipuláciu bez zbytočnej námahy

Ergonomické madlo, ktoré je ľahko a bezpečne uchopiteľné aj v ochranných 
rukaviciach, ochranné veko s miernym spádom pre odtok vody, ako aj ľahko 
pojazdné kolieska s priemerom 200 mm robia z vozíka GritCaddy spoľahlivého 
partnera pri vykonávaní posypov všetkých druhov.

Posypový materiál 
a lopatky môžu 
byť uskladnené v 
veľkom skladovacom 
priestore GritCaddy

Zásobník na posypový materiál

Pozri stranu

560

https://www.denios.sk/products/269723
https://www.denios.sk/products/216690


www.denios.sk/shop

Policové regály

Typ RF/RL flexibilná, zásuvná konštrukcia

Každý regál pozostáva z 2 pozinkovaných regálových rámov, každé prídavné pole má jeden regálový rám. Pozinkované police sa vkladajú 
do špeciálnych nosníkov. Z niekoľkých samostatných komponentov tak vznikne stabilný a takisto aj flexibilný regálový systém.

 W flexibilný, stabilný, regálový systém s konštrukciou jednoduchou na montáž
 W pre bezpečné a individuálne skladovanie dielenských potrieb, príslušenstva 
na výrobu atď.

 W pozinkovaný policový rám
 W 4 pozinkované police ako skladovacie úrovne

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     
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 W pevné prevedenie vďaka vystuženým nosníkom
 W skladovacie úrovne sú výškovo nastaviteľné v rastri 25 mm
 W s možnosťou rozšírenia podľa individuálnych požiadaviek
 W dodáva sa v demonte, s návodom na montáž

Skladovanie v úložných 
nádobách Pozri stranu

557

Viac produktov z kategórie 
Regály nájdete tu:

www.denios.sk/kat/12793

https://www.denios.sk/kat/12793


Typ RF 1850 RF 1860 RF 2250 RF 2260 RL 1850 RL 1860 RL 2250 RL 2260

Vybavenie skladovacej úrovne 4 x polica, 
zinkovaná

4 x polica, 
zinkovaná

4 x polica, 
zinkovaná

4 x polica, 
zinkovaná

4 x polica, 
zinkovaná

4 x polica, 
zinkovaná

4 x polica, 
zinkovaná

4 x polica, 
zinkovaná

Rozmery políc Š x H [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
Nosnosť police [kg] 150 150 150 150 250 250 250 250
Celková nosnosť regálu [kg] 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300
ZÁKLADNÉ POLE

Vonkajšie rozmery 
Š x H x V (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

Obj. č. 199-677-JA 199-681-JA 199-679-JA 199-683-JA 199-685-JA 199-689-JA 199-687-JA 199-691-JA
PRÍDAVNÉ POLE

Vonkajšie rozmery 
Š x H x V (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

Obj. č. 199-678-JA 199-682-JA 199-680-JA 199-684-JA 199-686-JA 199-690-JA 199-688-JA 199-692-JA

Príslušenstvo
prídavná skladova-

cia úroveň
prídavná skladova-

cia úroveň
prídavná skladova-

cia úroveň
prídavná skladova-

cia úroveň
prídavná skladova-

cia úroveň
prídavná skladova-

cia úroveň
prídavná skladova-

cia úroveň
prídavná skladova-

cia úroveň
Obj. č. 199-693-JA 199-694-JA 199-693-JA 199-694-JA 199-695-JA 199-696-JA 199-695-JA 199-696-JA

Policové regály

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     
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https://www.denios.sk/products/199677
https://www.denios.sk/products/199681
https://www.denios.sk/products/199679
https://www.denios.sk/products/199683
https://www.denios.sk/products/199685
https://www.denios.sk/products/199689
https://www.denios.sk/products/199687
https://www.denios.sk/products/199691
https://www.denios.sk/products/199678
https://www.denios.sk/products/199682
https://www.denios.sk/products/199680
https://www.denios.sk/products/199684
https://www.denios.sk/products/199686
https://www.denios.sk/products/199690
https://www.denios.sk/products/199688
https://www.denios.sk/products/199692
https://www.denios.sk/products/199693
https://www.denios.sk/products/199694
https://www.denios.sk/products/199693
https://www.denios.sk/products/199694
https://www.denios.sk/products/199695
https://www.denios.sk/products/199696
https://www.denios.sk/products/199695
https://www.denios.sk/products/199696


PRÍSLUŠENSTVO

www.denios.sk/shop

PRÍSLUŠENSTVO

Paletové regály

Typ PO, pre skladovanie 
paliet a boxov

Výplň police - zinkovaný, mrežový rošt pre skladovanie tovaru 
rôznych veľkostí  v regáli alebo optimálne využitie skladovacieho 
priestoru, viď tabuľka.  

 Obj. č. 199-670-JA

Zinkované policové výplne umožňujú priame naskladenenie 
samostatných kusov, viď. tabuľka, nie sú vhodné pre skladovanie 
paliet a pre manipuláciu zdvižným vozíkom.

Ochrana proti prerazeniu zabraňuje 
prerazeniu paliet, viď. tabuľka

Pre skladovanie mrežových boxov v regále je nutné 
použiť uhlové podpery. Bočné umiestnenie uhlových 
podpier zaručuje bezpečné uloženie mrežového boxu. 
Obj. č. 199-673-JA

Ochranný roh,  
Obj. č. 203-606-JA

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Zvýšenie rámu o 500 mm. Tým sa zaisti, že požadovaná 
ochrana proti pádu bude dodržaná vo vzdialenosti min. 
500 mm od hornej hrany horného priečneho nosníka. 

Mrežový euro box dľa UIC normy 435-3,  
ideálny pre skladovacie a prepravné účely

 W s paletovým regálom ušetríte priestor, 
zredukujete čas nutný pre manipuáciu a 
zlepšíte priebeh práce - vďaka tomu stúpa 
produktivita práce

 W stabilný regálový systém pre všetky bežné 
skladovacie prostriedky ako sú europalety a 
mrežové boxy 

 W  ideálne pre efektívne prehľadné a flexibilné 
skladovanie paliet a boxov

 W zinkovaný regálový rám, traverzy práškovo 
lakované vo farbe červeno-oranžovej (RAL 
2001)

 W individuálne rozšíriteľný
 W nosníky sú výškovo nastaviteľné v rastri 50 
mm

 W s možnosťou rozšírenia podľa individuálnych 
požiadaviek

 W dodáva sa demontovaný s návodom na montáž
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Viac o nájazdových ochranách regálov Pozri stranu

584 Obj. č. 129-203-JA

https://www.denios.sk/products/199670
https://www.denios.sk/products/199673
https://www.denios.sk/products/203606
https://www.denios.sk/products/129203


Typ PO 18.25 PO 18:37 PO 27.25 PO 27.37 PO 33.25 PO 33.37

Rozmery políc Š x H [mm] 1825 x 1100 1825 x 1100 2700 x 1100 2700 x 1100 3300 x 1100 3300 x 1100
Nosnosť police [kg] 2200 2200 3540 3540 3780 3780
Celková nosnosť regálu [kg] 4400 4400 7080 7080 7560 7560
ZÁKLADNÉ POLE

Vonkajšie rozmery Š x H x V (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
Obj. č. 266-319-JA 266-321-JA 199-699-JA 199-705-JA 199-701-JA 199-707-JA
PRÍDAVNÉ POLE

Vonkajšie rozmery Š x H x V (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
Obj. č. 266-320-JA 266-322-JA 199-700-JA 199-706-JA 199-702-JA 199-708-JA
Príslušenstvo

Obj. č. Ochrana proti prerazeniu, pozinkovaná 266-325-JA 266-325-JA 199-540-JA 199-540-JA 199-545-JA 199-545-JA
Obj. č. Prídavný pár traverz 266-323-JA 266-323-JA 199-710-JA 199-710-JA 199-711-JA 199-711-JA
Obj. č. Prídavná zinkovaná policová výplň 199-674-JA 199-674-JA 199-675-JA 199-675-JA 199-676-JA 199-676-JA
Obj. č. Prídavný zinkovaný, mrežový rošt 200-237-JA 200-237-JA 120-232-JA 120-232-JA 145-616-JA 145-616-JA

Každé regálové pole sa dodáva s 2 pármi regálových rámov,  
ďalšie možno pridávať (pozri tabuľku, príslušenstvo)

Paletové regály

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     
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https://www.denios.sk/products/266319
https://www.denios.sk/products/266321
https://www.denios.sk/products/199699
https://www.denios.sk/products/199705
https://www.denios.sk/products/199701
https://www.denios.sk/products/199707
https://www.denios.sk/products/266320
https://www.denios.sk/products/266322
https://www.denios.sk/products/199700
https://www.denios.sk/products/199706
https://www.denios.sk/products/199702
https://www.denios.sk/products/199708
https://www.denios.sk/products/266325
https://www.denios.sk/products/266325
https://www.denios.sk/products/199540
https://www.denios.sk/products/199540
https://www.denios.sk/products/199545
https://www.denios.sk/products/199545
https://www.denios.sk/products/266323
https://www.denios.sk/products/266323
https://www.denios.sk/products/199710
https://www.denios.sk/products/199710
https://www.denios.sk/products/199711
https://www.denios.sk/products/199711
https://www.denios.sk/products/199674
https://www.denios.sk/products/199674
https://www.denios.sk/products/199675
https://www.denios.sk/products/199675
https://www.denios.sk/products/199676
https://www.denios.sk/products/199676
https://www.denios.sk/products/200237
https://www.denios.sk/products/200237
https://www.denios.sk/products/120232
https://www.denios.sk/products/120232
https://www.denios.sk/products/145616
https://www.denios.sk/products/145616


Vybavenie
1 zásuvka,  

2 police
3 zásuvky,  

1 polica
2 zásuvky,  

2 police
2 zásuvky,  

deliaca priečka. 4 police
6 zásuviek,  

deliaca priečka, 2 police

Vonkajšie rozmery 
Š x H x V [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

Nosnosť police [kg] 50 50 50 50 50
Nosnosť zásuviek [kg] 25 25 25 25 25
Obj. č. dvere bledo sivé 251-800-JA 251-802-JA 251-808-JA 251-804-JA 251-806-JA
Obj. č. dvere enciánovo modré 251-801-JA 251-803-JA 251-809-JA 251-805-JA 251-807-JA

Vybavenie 4 police
8 políc,  

deliaca priečka
4 police, deliaca 

priečka, 16 zásuviek

Vonkajšie rozmery Š x H x V [mm] 1000 x 500 x 1800 1000 x 500 x 1800 1000 x 500 x 1800
Nosnosť police [kg] 50 50 50
Nosnosť zásuviek [kg] 25 25 25
Obj. č. dvere bledo sivé 251-810-JA 251-812-JA 251-814-JA
Obj. č. dvere enciánovo modré 251-811-JA 251-813-JA 251-815-JA
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www.denios.sk/shop

Dielenská skriňa so zásuvkami a pozinkovanými policami

Zásuvky umožnia triedené a prehľadné 
skladovanie malých predmetov.

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     
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 W určené pre každodenné použitie v bežnej prevádzke
 W police zinkované
 W zásuvky s teleskopickými výsuvmi -vysúvacie na 80 %

 W vysoko kvalitné práškové lakovanie, odolné proti pošriabaniu
 W krídlové dvere s madlom, cylindrický zámok, 2 kľúče
 W výškovo nastaviteľné v rastri po 33 mm

https://www.denios.sk/products/251800
https://www.denios.sk/products/251802
https://www.denios.sk/products/251808
https://www.denios.sk/products/251804
https://www.denios.sk/products/251806
https://www.denios.sk/products/251801
https://www.denios.sk/products/251803
https://www.denios.sk/products/251809
https://www.denios.sk/products/251805
https://www.denios.sk/products/251807
https://www.denios.sk/products/251810
https://www.denios.sk/products/251812
https://www.denios.sk/products/251814
https://www.denios.sk/products/251811
https://www.denios.sk/products/251813
https://www.denios.sk/products/251815


Vybavenie 4 vane, výsuvné
2 zásuvky 100 mm, 3 

vane, výsuvné
3 zásuvky 100 mm, 3 vane, 

výsuvné

6 zásuviek 100 mm, 2 zásuvky 
200 mm, deliaca priečka, 6 

vaní, výsuvné

14 zásuviek 100 mm, deliaca 
priečka, 4 vane, výsuvné

Vonkajšie rozmery Š x H x V [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
Nosnosť políc [kg] 35 35 35 35 35
Obj. č. dvere bledo sivé 251-844-JA 251-848-JA 251-858-JA 251-868-JA 251-872-JA
Obj. č. dvere enciánovo modré 251-845-JA 251-849-JA 251-859-JA 251-869-JA 251-873-JA

Typ 930-4 930-4 1200-4 1200-4

Prevedenie 4 vložné police 4 vložné police 4 vložné police 4 vložné police
Vonkajšie rozmery Š x H x V [mm] 930 x 800 x 1950 930 x 800 x 1950 1200 x 800 x 1950 1200 x 800 x 1950
Prevedenie dverí Krídlové dvere Dvere s priezorom Krídlové dvere Dvere s priezorom
Obj. č. dvere bledo sivé 255-974-JA 255-978-JA 256-010-JA 256-014-JA
Obj. č. dvere enciánovo modré 255-975-JA 255-979-JA 256-011-JA 256-015-JA
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XXL- dielenská skriňa - ideálne pre veľké predmety

Dielenské skrine s výsuvnou podlahovou 
vaňou a zásuvkami

zásuvky a podlahové vane 
je možné úplne vysunúť

dielenské skrine s veľkým objemom 
vďaka hĺbke skrine 800 mm

Stabilné a osvedčené XXL skrine typovej rady 
Cabo ponúkajú dostatočný skladovací priestor

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     
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 W oceľová konštrukcia s dlhou životnosťou, korpus bledo 
sivý, vysoko kvalitný náter

 W výškovo nastaviteľné vložné police v rastri po 15 mm
 W nosnosť vložnej police 70 kg, nosnosť skrinky 450 kg
 W výplň dvier z akrylového skla (3 mm) - pre rýchly prehľad 
o obsahu skrine

>>

DENIOS ONLINE SHOP

www.denios.sk/shop <<

Ešte viac nájdete v 
našom internetovom 
obchode!

https://www.denios.sk/products/251844
https://www.denios.sk/products/251848
https://www.denios.sk/products/251858
https://www.denios.sk/products/251868
https://www.denios.sk/products/251872
https://www.denios.sk/products/251845
https://www.denios.sk/products/251849
https://www.denios.sk/products/251859
https://www.denios.sk/products/251869
https://www.denios.sk/products/251873
https://www.denios.sk/products/255974
https://www.denios.sk/products/255978
https://www.denios.sk/products/256010
https://www.denios.sk/products/256014
https://www.denios.sk/products/255975
https://www.denios.sk/products/255979
https://www.denios.sk/products/256011
https://www.denios.sk/products/256015
https://www.denios.sk/shop


Typ 1200-2 1200-4 1200-2 1200-4 1200-4 1600-8 1600-8 1600-8

Vonkajšie rozmery Š x H x V [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
Prevedenie 1 vkladacia polica 4 vložné police 1 vkladacia polica 4 vložné police 4 vložné police 8 vložných políc 8 vložných políc 8 vložných políc
Obj. č. dvere enciánovo modré 255-934-JA 255-932-JA 255-940-JA 255-936-JA 255-942-JA 255-944-JA 255-946-JA 255-948-JA
Obj. č. dvere bledo sivé 255-933-JA 255-931-JA 255-939-JA 255-935-JA 255-941-JA 255-943-JA 255-945-JA 255-947-JA

Typ 1000-4 1000-4 1000-4 1000-2 1000-2 1000-2 1000-4 1000-4 1000-4

Vonkajšie rozmery 
Š x H x V [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

Prevedenie 4 prídavné police 4 prídavné police 4 prídavné police 2 police 2 police 2 police 4 prídavné police 4 prídavné police 4 prídavné police

Prevedenie dverí Krídlové dvere Krídlové dvere Krídlové dvere Krídlové dvere Krídlové dvere Krídlové dvere
Krídlové dvere 
so sklenenými 

výplňami

Krídlové dvere 
so sklenenými 

výplňami

Krídlové dvere 
so sklenenými 

výplňami
Obj. č. 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

Skrinky pre materiál

www.denios.sk/shop

Skriňa s posuvnými dverami typ Cabo

 W oceľová konštrukcia s dlhou životnosťou, s vysoko kvalitným protipožiarnym náterom
 W výškovo nastaviteľné vložné police (v rastri po 15 mm), pozinkované, nosnosť 70 kg
 W cylindrický zámok s 2 kľúčmi
 W ergonomické kovové madlo

praktické, priestorovo úsporné skrine s posuvnými dverami, korpus svetlo sivý 
(RAL 7035), dvere voliteľne enciánovo modré (RAL 5010) alebo sivé (RAL 7035).

 W výplň dvier akrylové sklo

Viacúčelová skriňa Inox - všestranné použitie

 W univerzálne použitie, napr. v oblasti medicíny alebo chémie
 W kartáčovaná nerez V2A-4301, 1 mm silná
 W chemicky odolné, antimagnetické
 W krídlové dvere s profilovou vložkou
 W police sú  výškovo nastaviteľné v rastri po cca 20 mm
 W 3 hĺbky skrine

 W dlhodobá ochrana proti korózii
 W ľahké čistenie a hygienické prevedenie
 W vhodné na použitie vo vlhkých a mokrých priestoroch

 W priestorovo úsporné a bezpečné posuvné dvere s koľajničkou, ľahká a bezpečná manipulácia

 

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     
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>>

DENIOS ONLINE SHOP

www.denios.sk/shop <<

Ešte viac nájdete v 
našom internetovom 
obchode!

https://www.denios.sk/products/255934
https://www.denios.sk/products/255932
https://www.denios.sk/products/255940
https://www.denios.sk/products/255936
https://www.denios.sk/products/255942
https://www.denios.sk/products/255944
https://www.denios.sk/products/255946
https://www.denios.sk/products/255948
https://www.denios.sk/products/255933
https://www.denios.sk/products/255931
https://www.denios.sk/products/255939
https://www.denios.sk/products/255935
https://www.denios.sk/products/255941
https://www.denios.sk/products/255943
https://www.denios.sk/products/255945
https://www.denios.sk/products/255947
https://www.denios.sk/products/251569
https://www.denios.sk/products/251570
https://www.denios.sk/products/251571
https://www.denios.sk/products/251581
https://www.denios.sk/products/251582
https://www.denios.sk/products/251583
https://www.denios.sk/products/251584
https://www.denios.sk/products/251585
https://www.denios.sk/products/251586
https://www.denios.sk/shop


Vertikálne skrine umožňujú priestorovo úsporné 
skladovanie náradia, pracovných prostriedkov a 
ďalších vecí v malom priestore.

Vertikálne skrine - maximálne jednoduché 
použitie vďaka priamemu prístupu z oboch strán

 W maximálny úložný priestor na minimálnej 
ploche - vysoká efektivita 

 W vysoká nosnosť, zaťažitelnost vertikálnych 
výsuvov až 200 kg

 W robustná oceľová konštrukcia, nosnosť  až 1000 
kg, práškovo lakovaná svetlosivá, RAL 7035

 W plynulý chod i pri vysokom zaťažení
 W zaručená bezpečnosť vďaka štandardnému 
zámku na jednotlivých zásuvkách

 W maximálny komfort pre používateľa, 
obojstranný prístup k uskladnenému náradiu a 
materiálu

 W pre prostorovo úsporné skladovanie náradia 
a pracovného materiálu v malom priestore 
maximálna skladovacia kapacita, minimálna 
plocha pre umiestnenie skrine

Prevedenie
4 výsuvy s perforovanými 

stenami, (V x H)  
1 700 x 560 mm

3 výsuvy s perforovanými 
stenami, (V x H)  
1 700 x 560 mm

4 výsuvy s perforovanými 
stenami, (V x H)  

1700 x 612 mm

3 výsuvy s perfopanelmi, 
(V x H) 1700 x 612 mm, je 

možné využiť z oboch strán

3 diely so 4 výškovo 
nastaviteľnými 

policami

4 diely so 4 výškovo 
nastaviteľnými 

policami

Vonkajšie rozmery 
Š x H x V [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

Hmotnosť [kg] 103 98 185 167 157 188
práškovo lakovaná verzia 273-119-JA 273-120-JA 273-121-JA 273-122-JA 273-123-JA 273-124-JA

Skrine s vysokou nosnosťou sú vhodné na skladovanie ťažkých 
materiálov. Najvyššiu stabilitu zaručuje nosnosť krytu až 1500 kg.

Skrine na ťažký materiál - maximálna 
stabilita a vysoká nosnosť

Prevedenie 4 police
2 police, 2 výsuvné police,  

3 zásuvky (2x V 75,  1x V 150 mm)
4 prídavné police

3 police, zinkované, 35 mm,  
2 zásuvky, každá 1x V 100/150 mm

Vonkajšie rozmery Š x H x V [mm] 1146 x 690 x 1950 1146 x 690 x 1950 1100 x 641 x 1950 1100 x 641 x 1950
Prevedenie dverí Otočné dvere Otočné dvere Krídlové dvere Krídlové dvere
Hmotnosť [kg] 155 212 212 141
práškovo lakovaná verzia 273-077-JA 273-078-JA 273-079-JA 273-080-JA

Skrinky pre materiál

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     

S výsuvmi a nastaviteľnými policami pre 
prehľadné a systematické skladovanie.

Na prehľadné uloženie materiálu slúžia výsuvné 
perforované prepážky.

Výklopné dvere - po otvorení 
zostanú zasnunuté v korpuse, pre 
komfortný prístup k obsahu skrine.

 W k dispozícii s otočnými alebo krídlovými dverami
 W vysoká nosnosť, 160 kg police / 200 kg polica
 W povrch je odolný voči oderu a poškriabaniu
 W presvedčivá bezpečnosť, poistka proti úplnému vysunutiu a vypadnutiu políc
 W kedykoľvek prispôsobiteľná novému materiálu, ktorý má být uskladnený, flexibilne 
nastaviteľné výsuvné police v rastri po 25 mm

 W zváraná konštrukcia z oceľového plechu
 W key Lock = štandardný zámok s vymeniteľnou vložkou, vr. 2 kľúčov s číslom kľúča. Ľahké 
prispôsobenie existujúcim uzamykacím systémom, používa sa ako hlavný uzamykací systém 
(max. 100 cylindrov), kódovaný voliteľne alebo rovnako

6
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https://www.denios.sk/products/273119
https://www.denios.sk/products/273120
https://www.denios.sk/products/273121
https://www.denios.sk/products/273122
https://www.denios.sk/products/273123
https://www.denios.sk/products/273124
https://www.denios.sk/products/273077
https://www.denios.sk/products/273078
https://www.denios.sk/products/273079
https://www.denios.sk/products/273080


www.denios.sk/shop

Typ 930-4 930-4 1200-4 930-4 930-4

Vonkajšie rozmery Š x H x V [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
Nosnosť police [kg] 70 70 70 110 110
Obj. č. Dvere sivé 243-720-JA 243-721-JA 243-722-JA 243-723-JA 243-724-JA
Obj. č. Dvere modré 243-746-JA 243-747-JA 243-748-JA 243-749-JA 243-750-JA
Príslušenstvo

Police 930 x 400 mm 930 x 500 mm 1200 x 500 mm – –
Obj. č. 243-725-JA 243-726-JA 243-727-JA – –

TOPSELLER

Skrinky pre materiál

Skriňa štandardná: Skriňa určená pre ťažký náklad:
 W záves dverí pomocou vonkajších pántov, uhol otvorenia cca 180 °
 W vystuženie dverí pre vysokú stabilitu dverí a skrytú blokovaciu tyč
 W vysoké užitočné zaťaženie: 110 kg na pozinkovanú policu

 W uhol otvárania približne 110 °
 W stredové zosilenie dvier zaručuje ich vysokú stabilitu 

Univerzálna skriňa Cabo s krídlovými dverami, pre umiestnenie do dielne alebo kacelárie
Oceľová konštrukcia s dlhou životnosťou pre skladovanie nástrojov a materiálov 

 W vysoká flexibilita, výškovo nastaviteľné (v rastri po 15 mm), zinkované police
 W jednoduchá manipulácia, vysoká odolnosť proti opotrebeniu
 W 3-bodový zapustený zámok Ergo-Lock 4.0 s 2 kľúčami a patentovaným mechanizmom: pre zatvorenie jednoducho pritlačte.  
ľahká obsluha i v rukaviciach

 W vysoko kvalitné lakovanie korpus a dvere vo farbe svetlo sivej (RAL 7035), alebo dvere enciánovo modré (RAL 5010)
 W atraktívna optika, vr. podstavca
 W v ponuke ako štandardná skriňa alebo ako skriňa určená pre ťažký náklad

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     
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https://www.denios.sk/products/243720
https://www.denios.sk/products/243721
https://www.denios.sk/products/243722
https://www.denios.sk/products/243723
https://www.denios.sk/products/243724
https://www.denios.sk/products/243746
https://www.denios.sk/products/243747
https://www.denios.sk/products/243748
https://www.denios.sk/products/243749
https://www.denios.sk/products/243750
https://www.denios.sk/products/243725
https://www.denios.sk/products/243726
https://www.denios.sk/products/243727


Typ WS610-4 WS610-4 WS610-4 WS610-4

Vonkajšie 
rozmery 
Š x H x V [mm]

610 x 500 x 1850 610 x 500 x 1800 610 x 500 x 1850 610 x 500 x 1800

Farba dverí sivá verzia sivá verzia modrá verzia modrá verzia
Prevedenie s nožičkami s podstavcom s nožičkami s podstavcom
Obj. č. 243-742-JA 243-744-JA 243-763-JA 243-765-JA

Typ RS610-4 RS610-4 RS610-4 RS610-4

Vonkajšie 
rozmery 
Š x H x V [mm]

610 x 500 x 1850 610 x 500 x 1800 610 x 500 x 1850 610 x 500 x 1800

Farba dverí sivá verzia sivá verzia modrá verzia modrá verzia
Prevedenie s nožičkami s podstavcom s nožičkami s podstavcom
Obj. č. 243-743-JA 243-745-JA 243-764-JA 243-766-JA

skriňa so 
šedými 
dverami

610-2 900-3 1190-4 610-2 900-3 1190-4

Vonkajšie 
rozmery 
Š x H x V [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

Prevedenie s nožičkami, 2 
priečinky v skrini

s nožičkami, 3 
priečinky v skrini

s nožičkami, 4 
priečinky v skrini

s podstavcom, 2 
priečinky v skrini

s podstavcom, 3 
priečinky v skrini

s podstavcom, 4 
priečinky v skrini

Obj. č. 243-753-JA 243-754-JA 243-755-JA 243-756-JA 243-757-JA 243-758-JA

PRÍSLUŠENSTVO

skriňa so 
šedými 
dverami

610-2 900-3 1190-4 610-2 900-3 1190-4

Vonkajšie 
rozmery 
Š x H x V [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

Prevedenie s nožičkami, 2 
priečinky v skrini

s nožičkami, 3 
priečinky v skrini

s nožičkami, 4 
priečinky v skrini

s podstavcom, 2 
priečinky v skrini

s podstavcom, 3 
priečinky v skrini

s podstavcom, 4 
priečinky v skrini

Obj. č. 243-731-JA 243-732-JA 243-733-JA 243-734-JA 243-735-JA 243-736-JA

Obj. č. 243-741-JA

Obj. č. 244-213-JA

Skrinky na šaty a prostriedky na upratovanie

Štandardné vybavenie skrine na šaty: vľavo 4 police, 
vpravo vrchná polica, závesná tyč a 3 posuvné háčiky

Štandardné vybavenie skrine na upratovacie prostriedky: 
vľavo skrátená stredová stena: 4 police, vpravo tyč so 6 háčikmi

štandardné vybavenie skrine: police 
a tyč na šaty s 3 posuvnými háčikmi, 
dvere vpravo

Skrine na šaty a prostriedky na upratovanie Cabo

 W Cylindrický zámok: 
Šatníkové skrine: jeden zámok 
s cylindrickou vložkou na dvere 
skrinky na šaty a prostriedky na 
upratovanie

spojovací set pre 
spojenie 2 skríň

Na bezpečné uskladnenie napr. pracovného oblečenia 
alebo čistiacich a upratovacích pomôcok 

 W korpus a dvere v bledo sivej farbe (RAL 7035) alebo dvere v modrej 
farbe (RAL 5010)

 W ľahké čistenie interiéru vďaka hladkému povrchu
 W uzáver s otočnou západkou pre visiací zámok patrí k praktickému 
základnému vybaveniu, cylindrický zámok v ponuke ako 
príslušenstvouzáver o otočnou západkou pre visiaci zámok ako praktické 
základné vybavenie, voliteľne cylindrický zámok - na prianie

 W tlmené zatváranie dvier
 W  dvere vrátane vetracích otvorov

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     
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https://www.denios.sk/products/243742
https://www.denios.sk/products/243744
https://www.denios.sk/products/243763
https://www.denios.sk/products/243765
https://www.denios.sk/products/243743
https://www.denios.sk/products/243745
https://www.denios.sk/products/243764
https://www.denios.sk/products/243766
https://www.denios.sk/products/243753
https://www.denios.sk/products/243754
https://www.denios.sk/products/243755
https://www.denios.sk/products/243756
https://www.denios.sk/products/243757
https://www.denios.sk/products/243758
https://www.denios.sk/products/243731
https://www.denios.sk/products/243732
https://www.denios.sk/products/243733
https://www.denios.sk/products/243734
https://www.denios.sk/products/243735
https://www.denios.sk/products/243736
https://www.denios.sk/products/243741
https://www.denios.sk/products/244213


Povrch Koženka Látka Látka Látka PU

Farba čierna verzia čierna verzia modrá verzia červená verzia čierna verzia
Výška sedadla (mm) 440 mm - 600 mm 440 mm - 600 mm 440 mm - 600 mm 440 mm - 600 mm 440 mm - 600 mm
Obj. č. Plast 266-909-JA 266-913-JA 266-917-JA 266-921-JA 266-925-JA
Obj. č. Hliník 266-910-JA 266-914-JA 266-918-JA 266-922-JA 266-926-JA

Povrch Drevo Látka Látka Látka PU

Farba buk čierna verzia modrá verzia červená verzia čierna verzia
Výška sedadla (mm) 430 mm - 570 mm 440 mm - 580 mm 440 mm - 580 mm 440 mm - 580 mm 440 mm - 580 mm
Obj. č. Plast 266-889-JA 266-893-JA 266-897-JA 266-901-JA 266-905-JA
Obj. č. Hliník 266-890-JA 266-894-JA 266-898-JA 266-902-JA 266-906-JA

Povrch Drevo Koženka Látka Látka Látka PU

Farba buk čierna verzia čierna verzia modrá verzia červená verzia čierna verzia
Výška sedadla (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
Obj. č. Plast 266-949-JA 266-953-JA 266-957-JA 266-961-JA 266-965-JA 266-969-JA
Obj. č. Hliník 266-950-JA 266-954-JA 266-958-JA 266-962-JA 266-966-JA 266-970-JA
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6 Pracovné stoličky a stolčeky

www.denios.sk/shop

Pracovná stolička Premium
 W ergonomicky tvarovaná pracovná stolička pre najvyššie nároky 
 W vďaka možnosti nastavenia  sklonu a výšky sedadla a operadla  sa 
optimálne prispôsobuje rozmerom tela

 W maximálny komfort sedenia
 W pevná a stabilná konštrukcia pre vysoké nároky  v priemyselnom 
prostredí

 W nastaviteľná výška sedadla a operadla
 W s posuvnou lakťovou opierkou
 W dľa  DIN 68 877
 W pevný povrch z PU, látky alebo koženky

Pracovná stolička
 W základný model pre ergonomické sedenie vo výrobe a dielni
 W pevná a stabilná konštrukcia
 W nastaviteľná výška sedadla a operadla
 W dľa DIN 68 877
 W povrch vyrobený z PU, látky, imitácie kože alebo dreva

Pracovná stolička
 W univerzálne použiteľné
 W plynulé nastavenie výšky sedadla
 W pevná a stabilná pre použitie v priemyselnom prostredí
 W dľa  DIN 68 877
 W  povrch vyrobený z PU, látky, imitácie kože alebo dreva

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

https://www.denios.sk/products/266909
https://www.denios.sk/products/266913
https://www.denios.sk/products/266917
https://www.denios.sk/products/266921
https://www.denios.sk/products/266925
https://www.denios.sk/products/266910
https://www.denios.sk/products/266914
https://www.denios.sk/products/266918
https://www.denios.sk/products/266922
https://www.denios.sk/products/266926
https://www.denios.sk/products/266889
https://www.denios.sk/products/266893
https://www.denios.sk/products/266897
https://www.denios.sk/products/266901
https://www.denios.sk/products/266905
https://www.denios.sk/products/266890
https://www.denios.sk/products/266894
https://www.denios.sk/products/266898
https://www.denios.sk/products/266902
https://www.denios.sk/products/266906
https://www.denios.sk/products/266949
https://www.denios.sk/products/266953
https://www.denios.sk/products/266957
https://www.denios.sk/products/266961
https://www.denios.sk/products/266965
https://www.denios.sk/products/266969
https://www.denios.sk/products/266950
https://www.denios.sk/products/266954
https://www.denios.sk/products/266958
https://www.denios.sk/products/266962
https://www.denios.sk/products/266966
https://www.denios.sk/products/266970


Príslušenstvo Obj. č.

Polstrované podrúčky k pracovn. stoličke 266-929-JA
Lakťová opierka z PU 266-930-JA
ESD opierka PU 266-937-JA
Polstrované podrúčky k pracovnej stoličke ESD 267-226-JA

Prevedenie Štandardná výška sedadla Zvýšená sedadlo a kruhová opora na nohy

Povrch Koženka Látka PU Koženka Látka PU
Farba čierna verzia čierna verzia čierna verzia čierna verzia čierna verzia čierna verzia
Materiál krížovej nohy Hliník Hliník Hliník Hliník Hliník Hliník
Výška sedadla (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
Obj. č. 266-931-JA 266-933-JA 266-935-JA 266-932-JA 266-934-JA 266-936-JA

Prevedenie Štandardná výška sedadla Zvýšená sedadlo a kruhová opora na nohy

Povrch Koženka Koženka Koženka Koženka
Farba čierna verzia čierna verzia čierna verzia čierna verzia
Materiál krížovej nohy Plast Hliník Plast Hliník
Výška sedadla (mm) 430 mm - 590 mm 430 mm - 590 mm 590 mm - 840 mm 590 mm - 840 mm
Obj. č. 266-938-JA 266-939-JA 266-940-JA 266-941-JA

Povrch Koženka PU

Farba čierna verzia čierna verzia
Materiál krížovej nohy Hliník Hliník
Výška sedadla (mm) 450 mm - 620 mm 440 mm - 610 mm
Obj. č. 266-978-JA 266-980-JA
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66Pracovné stoličky a stolčeky

Stolička pre laboratóriá
 W na použitie v laboratóriu
 W ľahko čistiteľný poťah - odolný voči 
dezinfekčným prostriedkom

 W ergonomicky tvarovaná pracovná stolička pre 
najvyššie nároky

 W spĺňa úroveň ochrany S1 a S2 pre bio 
laboratóriá

 W vďaka automatickej synchronizácii, 
nastavenie sklonu a výšky sedadla sa 
optimálne prispôsobuje rozmerom tela

 W nastaviteľná výška sedadla a operadla
 W povrch vyrobený z imitácie kože
 W dľa DIN 68 877

ESD stolička
 W vhodné na použitie v oblastiach ESD
 W vodivá, odpor 10⁶ Ω
 W ergonomicky tvarovaná pracovná stolička pre 
najvyššie nároky vo výrobe a dielni

 W vďaka automatickej synchronizácii, 
nastavenie sklonu a výšky sedadla sa 
optimálne prispôsobuje rozmerom tela

 W maximálna voľnosť pohybu v oblasti rúk a 
ramien vďaka skosenému operadlu

 W stabilné a pevné vďaka širokej krížovej nohe
 W nastaviteľná výška sedadla a operadla
 W povrch odolný voči oderu
 W s posuvnou lakťovou opierkou
 W lakťovú opierka ESD (266937) priobjednajte 
vždy zároveň so stoličkou

 W povrch vyrobený z PU, látky alebo imitácie 
kože

ESD pracovná stolička
 W vhodné na použitie v oblastiach ESD
 W vodivá, odpor <10⁶ Ω
 W plynulé nastavenie výšky sedadla
 W stabilita a pevnosť vďaka širokej krížovej nohe
 W odolný  povrch vyrobený z PU alebo imitácie kože

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     

>>

DENIOS ONLINE SHOP

www.denios.sk/shop <<

Ešte viac nájdete v našom 
internetovom obchode!

Laboratórna 
stolička typ 
Counter, vyvýšená 
poloha sedadla, 
kruhová opora pre 
nohy

https://www.denios.sk/products/266929
https://www.denios.sk/products/266930
https://www.denios.sk/products/266937
https://www.denios.sk/products/267226
https://www.denios.sk/products/266931
https://www.denios.sk/products/266933
https://www.denios.sk/products/266935
https://www.denios.sk/products/266932
https://www.denios.sk/products/266934
https://www.denios.sk/products/266936
https://www.denios.sk/products/266938
https://www.denios.sk/products/266939
https://www.denios.sk/products/266940
https://www.denios.sk/products/266941
https://www.denios.sk/products/266978
https://www.denios.sk/products/266980
https://www.denios.sk/shop


Montážne stúpadlá

www.denios.sk/shopAktuálne ceny na www.denios.sk

Počet schodíkov 2 x 2 2 x 2 2 x 2 2 x 2 2 x 2 2 x 3

Výška stojanu [m] 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,65
Farba – zelená verzia růžová verze žltá verzia modrá verzia –
Hmotnosť [kg] 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0
Obj. č. 137-482-JA 257-456-JA 257-457-JA 137-489-JA 137-494-JA 137-487-JA
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Pracovná výška A [m] 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0

Výška stojanu B [m] 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
Počet schodíkov 1 2 3 4 5
Hmotnosť [kg] 2,4 5,0 7,0 9,8 12,0
Obj. č. 156-809-JA 156-813-JA 156-814-JA 156-815-JA 156-817-JA

A B

 W robustná hliníková pracovná plošina pre údržbárske a inštalačné práce
 W stabilná zváraná rúrková konštrukcia
 W bezpečný stúpanie a pohodlné státie vďaka schodíkom s hĺbkou 240 
mm a hornej ploche na státie (520 x 305 mm) vyrobené z hliníka

 W protišmykové nožičky
 W  v súlade s normou EN 14183

Osvedčený, ľahký hliníkový montážny schodík pre náročné 
priemyselné použitie s protišmykovými schodíkmi

Montážny schodík z hliníka
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20 cm

Mobilný a farebne zaujímavý hliníkový schodík pre  
použitie k práci vo výškach, pracovná výška 2,45 m  
(2,65 m v 3-stupňovej verzii)

Schodík z hliníka, s kolieskami

 W stabilná, odolná a bezpečná plocha
 W bezpečné postavenie vďaka blokovacej mechanike
 W schodíky s hĺbkou 80 mm pre bezpečný a pohodlný výstup
 W v zloženom stave úzke len 190 mm
 W rýchle a priestorovo úsporné umiestnenie vďaka malým rozmerom
 W stabilná poistka proti nechcenému zaklapnutiu
 W testované TÜV, dľa EN 14183

Automatika posúvania / 
zastavenia

Robustná ochrana proti 
nechcenému skladaniu.

https://www.denios.sk/products/137482
https://www.denios.sk/products/257456
https://www.denios.sk/products/257457
https://www.denios.sk/products/137489
https://www.denios.sk/products/137494
https://www.denios.sk/products/137487
https://www.denios.sk/products/156809
https://www.denios.sk/products/156813
https://www.denios.sk/products/156814
https://www.denios.sk/products/156815
https://www.denios.sk/products/156817
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Montážne stúpadlá
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Montážny schodík z hliníka
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Pracovná výška A [m] 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0

Výška stojanu B [m] 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
Počet schodíkov 1 2 3 4 5
Hmotnosť [kg] 2,5 5,4 8,0 11,0 13,5
Obj. č. 156-827-JA 156-828-JA 156-829-JA 156-830-JA 156-831-JA

Pracovná výška A [m] 2,6 2,8 3,0

Výška stojanu B [m] 0,6 0,8 1,0
Počet schodíkov 3 4 5
Hmotnosť [kg] 8,5 11,3 16,0
Obj. č. 156-818-JA 156-824-JA 156-825-JA

PRÍSLUŠENSTVO

A B

Pevný a osvedčený hliníkový montážny schodík s hlbokým 
protišmykovými mriežkovým dizajnom a veľkou plošinou je ideálny 
do všetkých vlhkých a olejových pracovných priestorov.

Montážny schodík z hliníka,  
s mrežovými schodíkmi 

 W pre použitie na pracoviskách so zvýšeným rizikom pošmyknutia
 W ešte väčšia bezpečnosť vďaka mrežovým schodíkom s vrúbkovaným 
povrchom, protišmykovosť R13 

 W horná plocha: 520 x 305 mm
 W hĺbka schodíka: 240 mm
 W bezpečný nášľap a pohodlné státie vďaka stabilnej hliníkovej 
konštrukcii a protišmykovým schodíkom

 W protišmyková ochrana nožičiek

Osvedčený, ľahký hliníkový montážny schodík na náročné použitie v priemysle.

Montážny schodík z hliníka, so zábradlím a kolieskami

 W vyššia bezpečnsť vďaka zábradliu, štandardne vpravo, možnosť 
namontovať na požiadanie aj vľavo (uveďte pri objednávaní)

 W 2 kolieska umožňujú ľahký presun dľa potreby
 W robustná hliníková pracovná plošina pre údržbárske a inštalačné práce
 W stabilná zváraná rúrková konštrukcia

Protišmykové patky
 W nerovnomernosti podlahy do max. 50 mm je 
možné vyrovnať

 W patky odolné voči tukom, olejom a kyselinám
 W ľahký pohyb s nožičkou
 W pre ľahkú montáž (1 sada = 4 kusy)

Obj. č. 156-835-JA

 W bezpečný stúpanie a pohodlné státie vďaka schodíkom s 
hĺbkou 240 mm a hornej ploche na státie (520 x 305 mm) 
vyrobené z hliníka 

 W protišmyková ochrana nožičiek
 W v súlade s normou EN 14183

https://www.denios.sk/products/156827
https://www.denios.sk/products/156828
https://www.denios.sk/products/156829
https://www.denios.sk/products/156830
https://www.denios.sk/products/156831
https://www.denios.sk/products/156818
https://www.denios.sk/products/156824
https://www.denios.sk/products/156825
https://www.denios.sk/products/156835


Rebríky
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AA B C

Pracovná výška A [m] 2,95 3,20 3,40 3,65 3,90 4,35 4,80

Výška stojanu B [m] – – – – – – –
Výška rebríka C [m] 1,60 1,80 2,05 2,30 2,50 3,00 3,45
Počet schodíkov 4 5 6 7 8 10 12
Hmotnosť [kg] 8,7 9,7 10,7 11,7 12,5 15,3 17,9
Obj. č. s kolieskami 156-878-JA 156-879-JA 156-880-JA 156-881-JA 156-882-JA 156-884-JA 156-885-JA

Pracovná výška A [m] 2,95 3,20 3,40 3,65 3,90 4,35 4,80

Výška stojanu B [m] 0,95 1,20 1,40 1,65 1,90 2,35 2,80
Výška rebríka C [m] 1,60 1,80 2,05 2,30 2,50 3,00 3,45
Počet schodíkov 4 5 6 7 8 10 12
Hmotnosť [kg] 6,4 7,3 8,4 9,5 10,5 13,0 15,6
Obj. č. bez koliesok 156-870-JA 156-871-JA 156-872-JA 156-873-JA 156-874-JA 156-875-JA 156-876-JA

Pracovná výška až cca [m] 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50

Počet schodíkov 2 x 3 2 x 4 2 x 5 2 x 6 2 x 7 2 x 8
Hmotnosť [kg] 7 8 10 12 14 15
Obj. č. 262-181-JA 262-182-JA 262-183-JA 262-184-JA 262-185-JA 262-186-JA

Pevný hliníkový rebrík pre profesionálne použitie, s 
multifunkčnou odkladacou plochou a háčikom na vedro 

 W možnosť prístupu z jednej strany, veľká stabilná odkladacia plocha na profesionálne použitie
 W veľká pracovní plošina pre bezpečné státie pri dlhodobej práci
 W bezpečné stúpanie a pohodlné státie vďaka profilovaným, 80 mm hlbokým schodíkom, ktoré sú 
pevne pripevnené ku konštrukcii

 W integrovaná odkladacia priehradka na vrchnej časti rebríka
 W pre pracovnú výšku vyššiu ako 3,40 m dodatočne vybavená 2 bezpečnostnými popruhmi
 W protišmyková ochrana spodnej časti rebríka, pre väčšiu  bezpečnosť
 W v súlade s normou EN 131

Integrovaná 
odkladacia priehradka 
s bezpečnostným 
madlom.

nášľapná podložka R 13 s certifikovanou protišmykovosťou pri státí na schodíkoch

Rebrík z hliníka, nosnosť do 250 kg

 W 80 mm hlboké schodíky s certifikovanou 
protišmykovou ochranou clip-step R13,  pre 
použitie vo vlhkých a olejových pracovných 
oblastiach

 W  protišmyková ochrana nivello® na spodnej 
časti a technológia naklápania v dvoch 
polohách poskytuje úplnú stabilitu na 
podlahe a zaručuje vysokú bezpečnosť pri 
práci

 W ergo-pad® je ergonomicky tvarovaný úchyt, 
ktorý umožní optimálnu manipuláciu s  
rebríkom

 W spĺňa požiadavky EN 131-1 a - 2
 W vysoká stabilita a protišmyková ochrana 
konštrukcie rebríka s dôrazom na prevenciu 
pracovných úrazov

Integrované kolieska 
pre maximálnu mobilitu

Dvojitý rebrík z hliníka

V súlade s legislatívou je pri použití mobilných rebríkov  
nutné použiť zaistenie rozpery odolné voči ťahu a tlaku.

https://www.denios.sk/products/156878
https://www.denios.sk/products/156879
https://www.denios.sk/products/156880
https://www.denios.sk/products/156881
https://www.denios.sk/products/156882
https://www.denios.sk/products/156884
https://www.denios.sk/products/156885
https://www.denios.sk/products/156870
https://www.denios.sk/products/156871
https://www.denios.sk/products/156872
https://www.denios.sk/products/156873
https://www.denios.sk/products/156874
https://www.denios.sk/products/156875
https://www.denios.sk/products/156876
https://www.denios.sk/products/262181
https://www.denios.sk/products/262182
https://www.denios.sk/products/262183
https://www.denios.sk/products/262184
https://www.denios.sk/products/262185
https://www.denios.sk/products/262186
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Pracovné podstavce

Obj. č. Zábradlie vpravo / vľavo

Pre 3 alebo 4 priečniky 192-104-JA
Pre 5 alebo 6 priečniky 192-106-JA
Pre 7 alebo 8 priečniky 192-108-JA
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PRÍSLUŠENSTVO

Pracovná výška A [m] 3,40 3,65 3,90 4,10 4,35 4,80 5,30

Výška stojanu B [m] 1,40 1,65 1,90 2,10 2,35 2,80 3,30
Dĺžka rebríka C [m] 2,60 2,85 3,10 3,35 3,60 4,10 4,60
Počet schodíkov 6 7 8 9 10 12 14
Hmotnosť [kg] 18,5 20,0 21,0 22,0 23,5 26,0 29,0
Vonkajšia šírka [mm] 580 580 580 580 580 580 580
Obj. č. 209-566-JA 209-567-JA 209-568-JA 209-569-JA 209-570-JA 209-571-JA 209-572-JA

Na pravú alebo ľavú stranu podesty - pre obe 
strany je nutné objednat 2 zodpovedajúce 
zábradlia

Zábradlie z hliníka

A B

jednostranne prístupný rebrík s podestou

Pracovná výška A [m] 2,70 2,95 3,20 3,45 3,65 3,90

Výška stojanu B [m] 0,70 0,95 1,20 1,45 1,65 1,90
Počet schodíkov 3 4 5 6 7 8
Hmotnosť [kg] 30,0 33,4 36,8 40,2 51,4 62,8
Obj. č. 137-677-JA 137-678-JA 137-679-JA 137-680-JA 137-681-JA 137-682-JA

obojstranne prístupný rebrík s podestou

Pracovná výška A [m] 2,70 2,95 3,20 3,45 3,65 3,90

Výška stojanu B [m] 0,70 0,95 1,20 1,45 1,65 1,90
Počet schodíkov 2 x 3 2 x 4 2 x 5 2 x 6 2 x 7 2 x 8
Hmotnosť [kg] 31,6 36,8 42,4 47,8 52,8 58,4
Obj. č. 137-723-JA 137-724-JA 137-726-JA 137-727-JA 137-728-JA 137-729-JA

Jednostranne alebo obojstranne prístupný rebrík s podestou
Rebrík s podestou, z hliníka, pojazdný

 W certifikované podľa EN 131, BGI 637, BGI 694 a 
BGV-D 36

 W hliníková verzia odolná proti korózii a 
poveternostným vplyvom 

 W úzka šírka stojana, ideálna pre blízky prístup a 
prácu pri regáloch, viac voľnosti pohybu

 W 4 otočné kolieska (D = 125 mm), automaticky 
odpružené pri použití, 2 z nich s brzdou

 W hliníkové zábradlie  Ø 40 mm s integrovaným 
ohnutým okrajom, výška 1000 mm

 W veľkosť podstavca 600 x 700 mm
 W hĺbka schodíka 175 mm
 W dodáva sa v čiastočne zmontovanom stave 
vrátane návodu na použitie na rýchlu inštaláciu 
na mieste

 W príslušenstvo: zábradlie, je možné namontovať 
vpravo alebo vľavo(od výšky podesty 1,0 m je 
zábradlie povinné) zábradlie s farbou nie je 
súčasťou balenia.

Jednostranný rebrík z hliníka Obojstranný rebrík z hliníka

hliníkové schodíky vr. ochranných madiel

Rebrík s veľkou podestou s madlami

 W dľa platnej legislatívy
 W extra vysoké, ergonomické madlá pre vyššiu bezpečnosť
 W profilované, 80 mm hlboké schodíky pre bezpečné stúpanie a pohodlné státie
 W integrovaná odkladacia plocha napr. na náradie 

 W 2 kolieska pre ľahký a bezpečný transport
 W protišmykové nožičky pre väčšiu stabilitu

Veľká plošina na 
bezpečné státie  
500 x 450 mm

Obzvlášť 
vysokéochranné 
zábradlie (1m)

2 kolieska pre ľahkú a 
bezpečnú prepravu

https://www.denios.sk/products/192104
https://www.denios.sk/products/209566
https://www.denios.sk/products/209567
https://www.denios.sk/products/209568
https://www.denios.sk/products/209569
https://www.denios.sk/products/209570
https://www.denios.sk/products/209571
https://www.denios.sk/products/209572
https://www.denios.sk/products/137677
https://www.denios.sk/products/137678
https://www.denios.sk/products/137679
https://www.denios.sk/products/137680
https://www.denios.sk/products/137681
https://www.denios.sk/products/137682
https://www.denios.sk/products/137723
https://www.denios.sk/products/137724
https://www.denios.sk/products/137726
https://www.denios.sk/products/137727
https://www.denios.sk/products/137728
https://www.denios.sk/products/137729
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Verzia Vonkajšie rozmery Š x V [mm] Obj. č.

Stenový prvok 500 x 2000 129-333-JA
Stenový prvok 750 x 2000 129-334-JA
Stenový prvok 1000 x 2000 129-335-JA
Stenový prvok 1250 x 2000 129-336-JA
Jednoduché dvere vľavo alebo vpravo 1000 x 2000 129-337-JA
Zdvojené dvere, 2-krídlové 2000 x 2000 129-338-JA
Posuvné dvere
s vodiacou lištou 1000 x 2000 129-339-JA

Koncový diel 70 x 2000 129-340-JA
Stredný diel 70 x 2000 129-341-JA
T-stĺpik 70 x 2000 130-292-JA
Rohový diel 70 x 2000 129-342-JA

Vy
ba

ve
ni

e 
pr

ev
ád

zo
k

Maximálna bezpečnosť na pracovisku hrá dôležitú úlohu, napríklad pri prevádzke automatických systémov a robotov.  
Šírka oka 50 x 25 mm zabraňuje prestrčeniu rúk, zodpovedá EN ISO 13857.

Systém ochranného oplotenia 9900 - variabilný a opakovane použiteľný

Systém ochrany strojov

 W vyhotovenie podľa smernice o strojových zariadeniach 2006/42/EH
 W jednoduchá montáž - jednotlivé prvky priskrutkovať na spojovací 
stĺpiky, súčasťou balenia je ukotvenie k podlahe a upevňovacie svorky k 
nástenným prvkom a stĺpikom

Systém ochranného oplotenia 9900 - variabilný a opakovane použiteľný

 W dokonalá  ochrana pred poškodením automatizovaných zariadení

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Obj. č. 129-338-JAObj. č. 129-339-JA Obj. č. 129-337-JAObj. č. 129-333-JA

Posuvné dvere s koľajničkou a 
dorazmi. Blokovanie pomocou 
magnetického zámku, s kľučkou

Zdvojené dvere 
ako jednoduché dvere, 
ale dvojkrídlové

Jednoduché dvere 
použiteľné vľavo alebo 
vpravo, s kľučkou

Stenové prvky 
v 4 šírkach, výška: 2000 mm, 
svetlá výška 200 mm

 W výška: 2000 mm
 W stabilná mriežková konštrukcia s rozmermi 50 x 25 mm
 W svetlá výška: 200 mm
 W povrchová úprava v žltej farbe (RAL 1018), stĺpiky v čiernej farbe (RAL 
9005)

https://www.denios.sk/products/129333
https://www.denios.sk/products/129334
https://www.denios.sk/products/129335
https://www.denios.sk/products/129336
https://www.denios.sk/products/129337
https://www.denios.sk/products/129338
https://www.denios.sk/products/129339
https://www.denios.sk/products/129340
https://www.denios.sk/products/129341
https://www.denios.sk/products/130292
https://www.denios.sk/products/129342
https://www.denios.sk/products/129338
https://www.denios.sk/products/129339
https://www.denios.sk/products/129337
https://www.denios.sk/products/129333
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Systém triedenia

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Za účelom individuálneho riešenia je možné jednotlivé prvky kombinovať.  
Ochranné mrežové oplotenie a C-profilov zaručuje maximálnu bezpečnosť

Ochranné oplotenie 9200 - pre Vašu firmu

 W variabilný a všestranne použiteľný systém na oddelenie častí prevádzky 
a skladov

 W pre rýchlu svojpomocnú stavbu zábran a stien
 W obzvlášť vhodný na ochranu pracovných priestorov alebo na ochranu 
cenného tovaru

 W súčasťou balenia sú kotvy na upevnenie k podlahe a upevňovacie svorky 
k nástenným prvkom a stĺpikom 
 

 

 W konštrukcia vyznačujúca sa jednoduchou montážou a možnosťou 
rozšírenia

 W mriežka 40 x 40 x 3,8 mm, osadená v 30 mm rámovom profile 
(štandardné prvky) 

 W individuálne zostavy - stavebnicový systém
 W rôzne možnosti  a výber dvier

Krok za krokom k správnemu riešeniu

Príklad objednávky s výstupným prvkom (modro sfarbený prvok)Jednoduchá a premyslená konštrukcia uľahčuje kombinovanie 
rôznych prvkov pre individuálne riešenia.

Viac produktov z kategórie 
Bezpečnostné ochranné oplotenie nájdete tu:

www.denios.sk/kat/12798

Radi Vám poradíme! Na základe jednoduchého náčrtu je možné vytvoriť individuálnu ponuku. 
V našom e-shope nájdete široký výber rôznych prvkov.

https://www.denios.sk/kat/12798


Verzia
Začiatočný/kon-

cový diel
Stredný diel Rohový diel

Priečny nosník 
1000 mm

Priečny nosník 
1200 mm

Priečny nosník 
1500 mm

Priečny nosník 
2000 mm

Bezppečnstné 
zábradlie

Vonkajšie rozmery 
Š x H x V (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

Obj. č. s plastovou povrcho-
vou úpravou 180-229-JA 180-230-JA 180-231-JA 180-235-JA 180-236-JA 180-237-JA 180-262-JA 240-912-JA

Obj. č. zinkovaný s plastovou 
povrchovou úpravou 180-232-JA 180-233-JA 180-234-JA 180-263-JA 180-264-JA 180-265-JA 180-266-JA –

6

www.denios.sk/shop

Príslušenstvo
Upevňovacia kotva (pre 

betónové podlahy) 12/120, 
1 ks

Univerzálna hmoždinka (so 
skrutkou), 10/100, 1 ks

Obj. č. 233-428-JA 233-427-JA

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     
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Extrémne robustné, masívne ochranné a bezpečnostné zábradlie z profilovej ocele pre najvyššie zaťaženie, vhodné na použitie vo 
vnútri budov aj na voľnom priestranstve. Viditeľne oddeľuje dopravné cesty (pre osoby/vysokozdvižné vozíky) a prispieva k maximálnej 
bezpečnosti na pracovisku.

Masívne ochranné a bezpečnostné zábradlia

Ochranné zábradlia

 W pre vnútorné priestory: práškovo lakovaná verzia, žltá
Koncový diel

Jednoduchá a rýchla montáž Tvarované, bez vyčnievajúcich 
výstupkov alebo skrutiek

Stredný stĺpik Koncový diel

Max. záťaž

 W variabilný systém so stĺpikmi a priečnymi nosníkmi
 W rýchla a jednoduchá montáž
 W ideálne sa hodí na riešenia zabezpečenia konkrétnych objektov
 W tvarovo stále s možnosťou  rozšírenia
 W výška: 1000 mm
 W pripevnenie na podlahu pomocou 4 univerzálnych hmoždiniek na jeden 
stĺpik (10/100) alebo 4 upevňovacích kotiev (12/120) v prípade betónových 
podláh (dodávajú sa osobitne)

 W hrúbka steny 3 mm, podlahová doska:160 x 140 x 10 mm
 W pre vonkajšie priestory: žiarovo zinkovaná verzia, žltý  plastový náter 

https://www.denios.sk/products/180229
https://www.denios.sk/products/180230
https://www.denios.sk/products/180231
https://www.denios.sk/products/180235
https://www.denios.sk/products/180236
https://www.denios.sk/products/180237
https://www.denios.sk/products/180262
https://www.denios.sk/products/240912
https://www.denios.sk/products/180232
https://www.denios.sk/products/180233
https://www.denios.sk/products/180234
https://www.denios.sk/products/180263
https://www.denios.sk/products/180264
https://www.denios.sk/products/180265
https://www.denios.sk/products/180266
https://www.denios.sk/products/233428
https://www.denios.sk/products/233427


Krátky opis výrobku Vonkajší roh, rozmery sú na náčrte hore Vnútorný roh, rozmery sú na náčrte hore

Obj. č. s plastovou povrchovou úpravou 207-493-JA 207-496-JA
Obj. č. zinkovaný s plastovou povrchovou úpravou 207-494-JA 207-497-JA

Krátky opis výrobku
Nájazdový ochranný 

profil Š 1000 mm
Nájazdový ochranný 

profil Š 1200 mm
Nájazdový ochranný 

profil Š 1500 mm
Nájazdový ochranný 

profil Š 2000 mm
Stĺpik

Vonkajšie rozmery Š x H x V (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
Obj. č. s plastovou povrchovou úpravou 207-484-JA 207-485-JA 207-486-JA 207-487-JA 207-478-JA
Obj. č. zinkovaný s plastovou povrchovou úpravou 207-488-JA 207-489-JA 207-490-JA 207-491-JA 207-479-JA

6

PRÍSLUŠENSTVO

Príslušenstvo Predlžujúca súprava žltá Kryt na bočný uzáver Univerzálna hmoždinka 10/100, 1 kus Prievlečná kotva (1 ks)

Obj. č. 207-500-JA 207-498-JA 233-427-JA 233-428-JA

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Vy
ba

ve
ni

e 
pr

ev
ád

zo
k

583

Ochranné profily

 W hrúbka steny 3 mm, podlahová doska: 
160 x 140 x 10 mm

 W na jeden stĺpik sú potrebné 4 hmoždinky

 W rohový kĺb z hliníka, alternatívne 
možno použiť na vonkajšie alebo 
vnútorné rohy

Rohový kĺb z hliníka, nastavenie uhla medzi 90° 
a 180°, Obj. č. 248-487-JA

Max. záťaž

S nájazdovými ochrannými profilmi 
chránite Vaše vybavenie a zaistíte 
si bezpečnosť a efektívne procesy 
v prevádzke.

Efektívna ochrana stĺpov, stĺpikov, pracovných oblastí atď. pred ,poškodeniami pri preprave vysokozdvižným 
vozíkom a vnútropodnikovej premávke. Nájazdový ochranný rám je vyrobený z C profilov, s hrúbkou steny 3 mm.

Nájazdové ochranné rámy Safe, pre stabilnú  a flexibilnú ochranu objektu

 W flexibilný systém ochranných mreží pre 
vnútorné a vonkajšie použitie

 W masívne oceľové prvky garantujú maximálne 
tlmenie nárazu

 W bezproblémová montáž 1 osobou
 W vhodné pre dlhé trasy alebo kľukaté cesty

https://www.denios.sk/products/207493
https://www.denios.sk/products/207496
https://www.denios.sk/products/207494
https://www.denios.sk/products/207497
https://www.denios.sk/products/207484
https://www.denios.sk/products/207485
https://www.denios.sk/products/207486
https://www.denios.sk/products/207487
https://www.denios.sk/products/207478
https://www.denios.sk/products/207488
https://www.denios.sk/products/207489
https://www.denios.sk/products/207490
https://www.denios.sk/products/207491
https://www.denios.sk/products/207479
https://www.denios.sk/products/207500
https://www.denios.sk/products/207498
https://www.denios.sk/products/233427
https://www.denios.sk/products/233428
https://www.denios.sk/products/248487
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Príslušenstvo
Upevňovacia kotva  

(pre betónové podlahy) 
12/120, 1 ks

Univerzálna hmoždinka  
(so skrutkou), 10/100, 1 ks

Obj. č. 233-428-JA 233-427-JA

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     
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Ochranné zábradlia

Verzia
Začiatočný/ 

koncový diel
Stredný diel Rohový diel

Priečny nosník 
1000 mm

Priečny nosník 
1200 mm

Priečny nosník 
1500 mm

Priečny nosník 
2000 mm

Vonkajšie rozmery 
Š x H x V (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

Obj. č. s plastovou povrcho-
vou úpravou 248-367-JA 248-365-JA 248-363-JA 248-355-JA 248-356-JA 248-357-JA 248-358-JA

Obj. č. zinkovaný s plastovou 
povrchovou úpravou 248-368-JA 248-366-JA 248-364-JA 248-359-JA 248-360-JA 248-361-JA 248-362-JA

 W jednoduchý a variabilný systém so stĺpikmi a priečnymi nosníkmi, 
jednoduchá montáž

 W kompaktné vyhotovenie

Zábradlie na ochranu pred nárazom

 W tvarované, žiadne prečnievajúce lamely ani skrutky
 W možnosť prispôsobenia rôznym objektom
 W pripevnenie na podlahu pomocou 4 univerzálnych hmoždiniek na jeden 
stĺpik (10/100) alebo 4 upevňovacích kotiev (12/120) v prípade betónových 
podláh (dodávajú sa samostatne)

 W stĺpik so stenou hrubou 3 mm a čiernym krytom, podlahová platňa  
140 x 160 x 10 mm

 W priečka so stenou hrubou 3 mm, 60 x 40 mm
 W na použitie do vonkajších priestorov: žiarovo zinkované a žlté s plastovou 
povrchovou úpravou

 W na použitie do vnútorných priestorov: žlté s plastovou povrchovou úpravou

Stabilné ochranné zábradlie z ocele do vnútorných a vonkajších priestorov. Veľmi dobre oddelí dopravné komunikácie, 
ochráni pracovný priestor, vybavenie prevádzky a budovu. 

Max. záťaž

Priečny nosník, 1000, 1200, 1500 alebo 2000 mm dlhé

Stredný stĺpik Rohový stĺpikKoncový stĺpik

https://www.denios.sk/products/233428
https://www.denios.sk/products/233427
https://www.denios.sk/products/248367
https://www.denios.sk/products/248365
https://www.denios.sk/products/248363
https://www.denios.sk/products/248355
https://www.denios.sk/products/248356
https://www.denios.sk/products/248357
https://www.denios.sk/products/248358
https://www.denios.sk/products/248368
https://www.denios.sk/products/248366
https://www.denios.sk/products/248364
https://www.denios.sk/products/248359
https://www.denios.sk/products/248360
https://www.denios.sk/products/248361
https://www.denios.sk/products/248362
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Verzia Začiatočný/koncový diel Stredný diel Rohový diel

Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 100 x 100 x 1040 100 x 100 x 1040 100 x 100 x 1040
Obj. č. s plastovou povrchovou úpravou 271-633-JA 271-634-JA 271-635-JA
Obj. č. zinkovaný s plastovou povrchovou úpravou 271-636-JA 271-637-JA 271-638-JA

Prevedenie
vhodné pre priečny 

nosník 1500 mm
vhodné pre priečny 

nosník 2000 mm
vhodné pre priečny 

nosník 2300 mm

Popis položky Ochrana proti podbehnutiu 
1250 mm

Ochrana proti podbehnutiu 
1750 mm

Ochrana proti podbehnutiu 
2050 mm

Obj. č. s plastovou povrchovou 
úpravou 271-645-JA 271-646-JA 271-647-JA

Obj. č. zinkovaný s plastovou po-
vrchovou úpravou 271-648-JA 271-649-JA 271-650-JA

Verzia
Priečny 
nosník  

1500 mm

Priečny 
nosník  

2000 mm

Priečny  
nosník š 
2300 mm

Priečny nos-
ník, pre rohové 

stĺpiky,  
Š 1500mm

Priečny  
nosník, pre 

rohové stĺpiky,  
Š 2000mm

Priečny  
nosník, pre 

rohové stĺpiky,  
Š 2300mm

Vonkajšie 
rozmery 
Š x H x V (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

Obj. č. 271-639-JA 271-640-JA 271-641-JA 271-642-JA 271-643-JA 271-644-JA

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     

PRÍSLUŠENSTVO

súprava na upevnenie 2 pružiacich prvkov  
(1 oblúková zábrana alebo 2 stĺpiky)

Obj. č. 207-475-JA
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To najlepšie z dvoch svetov - spája výhody ocele a 
plastu. Oceľové stĺpiky a priečniky z plastu absorbujú 
vzniknutú energiu a minimalizujú v prípade nehody 
zaťaženie, najmä podlahy. Riziko poškozdenia podlahy 
je výrazne redukované.

Flexibilná nájazdová ochrana 
- zábradlie

 W prispôsobivý systém zábradlia
 W stĺpiky sú vybavené pružnými prvkami z PU Tým sa  výrazne 
znižuje zaťaženie podlahy na pracovisku a minimalizuje sa 
akékoľvek poškodenie podlahy. 

 W priečne nosníky sú vyrobené zo špeciálneho vysoko 
odolného polyprophylénu, elastický materiál absorbuje  
náraz

 W pridanú ochranu ponúkajú podjazdné ochranné trámiky z 
ocele k umiestneniu medzi stĺpiky

Ochranné zábradlia

Max. záťaž

 

Ochrana proti podbehnutiu 1250 mm

Stĺpiky sú 
dodávané vr.. 
UV odolného PU 
pružného prvku

skosené priečne nosníky vždy k použitiu s rohovými stĺpikmi

https://www.denios.sk/products/271633
https://www.denios.sk/products/271634
https://www.denios.sk/products/271635
https://www.denios.sk/products/271636
https://www.denios.sk/products/271637
https://www.denios.sk/products/271638
https://www.denios.sk/products/271645
https://www.denios.sk/products/271646
https://www.denios.sk/products/271647
https://www.denios.sk/products/271648
https://www.denios.sk/products/271649
https://www.denios.sk/products/271650
https://www.denios.sk/products/271639
https://www.denios.sk/products/271640
https://www.denios.sk/products/271641
https://www.denios.sk/products/271642
https://www.denios.sk/products/271643
https://www.denios.sk/products/271644
https://www.denios.sk/products/207475


Nájazdová ochrana regálov

Typ U-profil Roh

Verzia vrátane 2 otočných valčekov vrátane 1 otočného valčeka
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 160 x 160 x 400 160 x 160 x 400
Pevnosť materiálu [mm] 6 6
Obj. č. 219-757-JA 219-756-JA

Typ Roh Roh Roh Roh U-profil U-profil U-profil U-profil

Vonkajšie rozmery Š x H x V (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
Pevnosť materiálu [mm] 5 6 6 6 5 6 6 6
Obj. č. 248-457-JA 180-221-JA 180-222-JA 180-223-JA 248-458-JA 180-224-JA 240-900-JA 240-901-JA

Typ S M L XXL

Šírka regáloého stojanu 70 – 87 mm 88 – 100 mm 101-110 mm 111-120 mm
Obj. č. 207-400-JA 207-401-JA 207-402-JA 240-233-JA
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Príslušenstvo
Univerzálna hmoždinka  

(so skrutkou), 10/100, 1 ks
Upevňovacia kotva  

(pre betónové podlahy) 12/120, 1 ks

Obj. č. 233-427-JA 233-428-JA
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Nájazdový ochranný roh

Plastová nájazdová 
ochrana regálu

Nájazdová ochrana pre regály pre 
ochranu pred nárazom  paletovými  
vozíkmi. Profily pre nájazdovú 
ochranu  sú ideálne na ochranu 
regálových rámov, rohov, alebo 
prejazdných oblastí. Nájazdová 
ochrana podľa DIN 4844.

 W nájazdová ochrana pre regály proti nárazu vysokodvižným vozíkom

 W jednoduchá a rýchla montáž, nie je nutné upevnenie k podlahe
 W tlmenie nárazu až 2,4 t
 W elastická, odpružená, tvarovo stála - vráti sa do pôvodného tvaru
 W pre väčšiu bezpečnosť a ochranu regálov, zabránenie 
úrazom a minimalizáciu nákladov na prípadné opravy

 W tenký design, žiadna strata úložného priestoru
 W vhodné pre nízkoteplotné skladovanie, až -40 °C
 W optimálny prispôsobivý tvar
 W DEKRA preskúšané a certifikované, dľa európskeho a 
medzinárodného štandardu, FEM 10.2.02, AS4084

 W výška: 600 mm

 W ochrana vybavenia, budov a zamestnancov
 W ideálne riešenie pre ochranu regálov, rohov, oporných prvkov atď.
 W oceľ, s plastovým náterom, žltá farba s čiernymi bezpečnostnými prúžkami

Pre nájazdovú ochranu sú potrebné  4 upevňovacie 
hmoždinky (L profil), príp. 6 hmoždiniek (U profil)

Ľahko montovateľná nárazová ochrana 
na regály nie je toxická, je plne 
recyklovateľná a veľmi trvanlivá.

Nájazdová ochrana vr.otočných valčekov, tlmí veľkú časť 
bočne prichádzajúcich nárazov.

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

https://www.denios.sk/products/219757
https://www.denios.sk/products/219756
https://www.denios.sk/products/248457
https://www.denios.sk/products/180221
https://www.denios.sk/products/180222
https://www.denios.sk/products/180223
https://www.denios.sk/products/248458
https://www.denios.sk/products/180224
https://www.denios.sk/products/240900
https://www.denios.sk/products/240901
https://www.denios.sk/products/207400
https://www.denios.sk/products/207401
https://www.denios.sk/products/207402
https://www.denios.sk/products/240233
https://www.denios.sk/products/233427
https://www.denios.sk/products/233428


Nájazdová ochrana regálov

Typ E 1 D 2 D 2.1

Prevedenie pre šírky regálov 900 až 1300 mm pre šírky regálov 1700 až 2100 mm pre šírky regálov 2300 až 2700 mm
Vonkajšie rozmery H x V [mm] 190 x 500 190 x 500 190 x 500
Obj. č. 233-420-JA 233-421-JA 233-422-JA
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Typ žltý/čierny žltý/čierny reflexný červený/biely

Obj. č. 207-403-JA 207-405-JA 207-404-JA
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 W na použitie v budove
 W skladá sa z dvoch masívnych ochranných rohov, dvoch priečok (C profil) 
a 4 upínacích dielov

 W na čelnú (postrannú) ochranu regálov pred nájazdovými poškodeniami
 W nastaviteľné (až do 200 mm na ochrannom rohu)
 W viacstranná ochrana regálových stĺpikov

Nájazdová ochrana regála z ocele

Ochranné profily (po 2 ks)
 W veľmi dobre viditeľné výstražné označenie
 W dlhá životnosť
 W jednoduché a rýchle upevnenie vďaka 
predvŕtaným otvorom pomocou ľubovoľných 
skrutiek a hmoždiniek

 W chráňte rohy, okraje, stĺpiky atď. s 
minimálnymi nákladmi

 W vysoká nárazová odolnosť a stálosť tvaru
 W vhodné na použitie vo vnútorných a 
vonkajších priestoroch

 W výška: 900 mm, šírka bočných hrán: 84 mm, 
hrúbka: 14 mm

 W balenie v sade po 2 ks

Univerzálne použiteľné ochranné rohy sú vyrobené z 
odolného plastu a vystužené kovovým vnútorným jadrom.

nastaviteľná šírka (až do 200 mm na ochrannom rohu)

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     

 W oceľ, so žltým plastovým náterom, s čiernymi signálnymi prúžkami
 W pripevnenie na podlahu pomocou 12 univerzálnych hmoždiniek 
(12/100) alebo 12 upevňovacích kotiev do betónových podláh 
(12/120)  (na vyžiadanie)

 W jednoduchá montáž

https://www.denios.sk/products/233420
https://www.denios.sk/products/233421
https://www.denios.sk/products/233422
https://www.denios.sk/products/207403
https://www.denios.sk/products/207405
https://www.denios.sk/products/207404


Typ R 3.3 R 7.3 R 10.3 R 7.6 R 10.6 R 12.7 R 12.10

Vonkajšie rozmery Š x V [mm] 375 x 350 750 x 350 1000 x 350 750 x 600 1000 x 600 750 x 1200 1000 x 1200
Obj. č. vnútorné použitie 145-165-JA 145-167-JA 145-171-JA 145-172-JA 145-173-JA 145-174-JA 145-175-JA
Obj. č. vnútorné i vonkajšie 
použitie 145-176-JA 145-177-JA 145-178-JA 145-179-JA 145-180-JA 145-181-JA 145-182-JA

Typ 6.5 10 15 20 H 6.5 H 10 H 15 H 20

Vonkajšie rozmery Š x V [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
Obj. č. vnútorné použitie 207-456-JA 207-457-JA 207-458-JA 207-459-JA 207-464-JA 207-465-JA 207-466-JA 207-467-JA
Obj. č. vnútorné i vonkajšie 
použitie 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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Príslušenstvo
Univerzálna hmoždinka (so skrutkou), 10/100, 

1 ks
Upevňovacia kotva (pre betónové podlahy) 

12/120, 1 ks
Univerzálna sada hmoždinek vr. skrutiek pre 

každý nájazdový ochranný rám

Obj. č. 233-427-JA 233-428-JA 207-473-JA

Oblúkové zábrany

Protinárazová oblúková zábrana

 W ochranný systém zo stabilnej oceľovej konštrukcie (hrúbka steny 3 mm) 
na zabezpečenie  priestorov, ciest alebo regálov

 W trubkový materiál (Ø 76 mm) ťahaný z jedného kusu - bez zvarových 
švov

 W pripevnenie na podlahu pomocou 8 univerzálnych hmoždiniek (10/100) 
alebo 8 upevňovacích  kotiev (12/120) v prípade betónových podláh 
(dodávajú sa osobitne)

 W na vnútorné použitie: žlté práškové lakovanie s čiernymi signálnymi 
prúžkami

 W na vnútorné použitie a vonkajšie použitie: žiarovo zinkovaný, žlté 
práškové lakovanie s čiernymi signálnymi prúžkami

 W s prizváranou  podlahovou doskou na (160 x 140 x 10 mm) na spojenie 
skrutkami

Protinárazové oblúkové zábrany Extreme

 W bez zvarových švov
 W mimoriadne odolný  trubkový oblúk z ocele na ochranu proti nájazdom
 W pripevnenie na podlahu pomocou 8 upevňovacích kotiev (16/140), 
dodávajú sa osobitne

 W na vnútorné použitie: žlté práškové lakovanie s čiernymi signálnymi 
prúžkami

 W  podlahové dosky: 200 x 140 x 10 mm
 W na vnútorné použitie a vonkajšie použitie: žiarovo zinkovaný,žlté 
práškové lakovanie s čiernymi signálnymi prúžkami

 W väčšia ochrana a bezpečnosť pre ľudí a stroje

 W s priemerom 108 mm, hrúbka steny 3,6 mm
 W odolá sa najsilnejším nárazom
 W masívny ochranný rám na ochranu dôležitých zariadení

https://www.denios.sk/products/145165
https://www.denios.sk/products/145167
https://www.denios.sk/products/145171
https://www.denios.sk/products/145172
https://www.denios.sk/products/145173
https://www.denios.sk/products/145174
https://www.denios.sk/products/145175
https://www.denios.sk/products/145176
https://www.denios.sk/products/145177
https://www.denios.sk/products/145178
https://www.denios.sk/products/145179
https://www.denios.sk/products/145180
https://www.denios.sk/products/145181
https://www.denios.sk/products/145182
https://www.denios.sk/products/207456
https://www.denios.sk/products/207457
https://www.denios.sk/products/207458
https://www.denios.sk/products/207459
https://www.denios.sk/products/207464
https://www.denios.sk/products/207465
https://www.denios.sk/products/207466
https://www.denios.sk/products/207467
https://www.denios.sk/products/207460
https://www.denios.sk/products/207461
https://www.denios.sk/products/207462
https://www.denios.sk/products/207463
https://www.denios.sk/products/207468
https://www.denios.sk/products/207470
https://www.denios.sk/products/207471
https://www.denios.sk/products/207472
https://www.denios.sk/products/233427
https://www.denios.sk/products/233428
https://www.denios.sk/products/207473
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Typ 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

Vonkajšie rozmery Š x V [mm] 375 x 390 750 x 390 1000 x 390 750 x 640 1000 x 640 750 x 1240 1000 x 1240
Obj. č. pre použitie vo vnútri 
budov 248-330-JA 248-331-JA 248-332-JA 248-333-JA 248-334-JA 248-335-JA 248-336-JA

Obj. č. zvonku i zvnútra 248-337-JA 248-338-JA 248-339-JA 248-340-JA 248-341-JA 248-342-JA 248-343-JA

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     
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Vonkajšie rozmery Š x V [mm] 750 x 350 1000 x 350 750 x 600 1000 x 600

Obj. č. 172-870-JA 172-871-JA 172-872-JA 172-873-JA

Oblúkové zábrany

Nájazdový ochranný rám s 
podjazdovou ochranou

 W zamedzuje vjazdu  vidlíc vysokozdvižných vozíkov a poškodeniu 
zariadení

 W oblúková zábrana z ocele (Ø 76 mm), žltý náter s čiernymi 
signálnymi prúžkami, hrúbka steny 3 mm

 W ochrana proti podjazdu, 4 mm hrubá, výška 150 mm pri celkovej 
výške 350 mm, výška 400 mm pri celkovej výške 600 mm

 W pre vnútorné priestory
 W pripevnenie na podlahu pomocou 8 univerzálnych hmoždiniek 
(10/100) alebo 8 upevňovacíchh kotiev (12/120) v prípade 
betónových podláh (v ponuke ako príslušenstvo)

Flexibilná oblúková zábrana

 W hrúbka steny 3 mm, Ø 76 mm, podlahová platňa: 160 x 140 x 10 mm
 W maximálny sklon:  
55 mm pri výške 390 mm 
95 mm pri výške 640 mm 
190 mm pri výške 1240 mm

 W na vnútorné použitie: žlté práškové lakovanie s čiernymi signálnymi 
prúžkami

 W na vnútorné i vonkajšie použitie: žiarovo zinkovaný, žlté práškové 
lakovanie s čiernymi signálnymi prúžkami

 W na pripevnenie jedného nárazníka treba jednu upevňovaciu súpravu  
(č. obj. 207475)

PRÍSLUŠENSTVO

Obj. č. 207-475-JA

súprava na upevnenie  
2 pružiacich prvkov  
(1 oblúková zábrana  
alebo 2 stĺpiky)

 W s integrovanou ochranou proti podbehnutiu
 W ochranné oblúky z kvalitnej ocele s možnosťou vysokého zaťaženia
 W s oceľovou doskou hrubou 4 mm

 W oblúková zábrana (do 10°) z kvalitnej ocele
 W vrát. pružiaceho prvku z PU odolného proti UV žiareniu
 W minimalizuje škody po náraze a následné opravy, 
podlaha sa pri náraze menej zaťažuje

https://www.denios.sk/products/248330
https://www.denios.sk/products/248331
https://www.denios.sk/products/248332
https://www.denios.sk/products/248333
https://www.denios.sk/products/248334
https://www.denios.sk/products/248335
https://www.denios.sk/products/248336
https://www.denios.sk/products/248337
https://www.denios.sk/products/248338
https://www.denios.sk/products/248339
https://www.denios.sk/products/248340
https://www.denios.sk/products/248341
https://www.denios.sk/products/248342
https://www.denios.sk/products/248343
https://www.denios.sk/products/172870
https://www.denios.sk/products/172871
https://www.denios.sk/products/172872
https://www.denios.sk/products/172873
https://www.denios.sk/products/207475
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Príslušenstvo
Univerzálna hmoždinka 

(so skrutkou), 10/100, 1 ks

Upevňovacia kotva (pre 
betónové podlahy) 12/120, 

1 ks

Obj. č. 233-427-JA 233-428-JA

Vonkajšie rozmery Š x V [mm] 400 x 86 800 x 86 1200 x 86

Obj. č. 165-527-JA 165-528-JA 165-529-JA
Vonkajšie rozmery Š x H x V [mm] 638 x 638 x 86

Obj. č. 207-453-JA

Typ RE 4 RE 6 RE 12

Vonkajšie rozmery 
Š x H x V (mm) 600 x 600 x 350 600 x 600 x 600 600 x 600 x 1200

Obj. č. s plastovou povrchovou 
úpravou 165-530-JA 165-531-JA 165-532-JA

Obj. č. zinkovaný s plastovou 
povrchovou úpravou 165-533-JA 165-534-JA 165-535-JA

 

S rohovými zvodidlami môžete zabezpečiť aj zákruty a rohy.
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Oblúkové zábrany

 W zastavuje zdvíhacie vozíky,  kontajnery a 
prepravné vozíky

 W chráni stroje, skriňové rozvádzače, 
bezpečnostné zariadenia a iné pred 
poškodením v dôsledku nájazdu

 W pôsobí ako dištančný prvok pre nástenné 
zariadenia, riadiace jednotky atď.

 W so žltým plastovým lakovaním, s čiernymi 
signálnymi prúžkami

 W pevná konštrukcia z trubiek z  kvalitnej 
ocele 3 mm

 W priemer: 76 mm, celková výška: 86 mm
 W nízke prevedenie, vďaka tomu chráni 
priestor a zároveň je prístupné

 W pripevnenie na podlahu pomocou 4/6 
univerzálnych hmoždiniek (10/100) alebo 
4/6 upevňovacích  kotiev (12/120) v 
prípade betónových podláh (v ponuke ako 
príslušenstvo)

 W na požiadanie sa dodáva aj v iných 
veľkostiach

Nájazdové ochranné 
zvodidlá

Rohová oblúková zábrana
 W optimálna ochrana rohov pred poškodeniami 
 W pevná oblúková konštrukcia z ocele 3 mm
 W priemer: 76 mm
 W zábrany treba pripevniť dodatočne dodávanými hmoždinkami  
(12 ks na ochranný roh)

 W v ponuke v 3 výškach

na jednu rohovú ochranu sú potrebné 12 ks špeciálnych hmoždiniek, 
pozri príslušenstvo

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

https://www.denios.sk/products/233427
https://www.denios.sk/products/233428
https://www.denios.sk/products/165527
https://www.denios.sk/products/165528
https://www.denios.sk/products/165529
https://www.denios.sk/products/207453
https://www.denios.sk/products/165530
https://www.denios.sk/products/165531
https://www.denios.sk/products/165532
https://www.denios.sk/products/165533
https://www.denios.sk/products/165534
https://www.denios.sk/products/165535


Typ SB L1 SB L2 SB L3 SB V1 SB V2 SB V3

Vonkajšie rozmery Š x V [mm] 1000 x 1000 1500 x 1000 2000 x 1000 1000 x 1000 1500 x 1000 2000 x 1000
Povrch lakovaná verzia lakovaná verzia lakovaná verzia pozinkovaná verzia pozinkovaná verzia pozinkovaná verzia
Obj. č. 157-947-JA 157-949-JA 157-951-JA 157-952-JA 157-955-JA 157-956-JA
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Š x V [mm] 750 x 350 1000 x 350 750 x 600 1000 x 600

Obj. č. s plastovou 
povrchovou úpravou 180-225-JA 180-226-JA 180-227-JA 180-228-JA

Príslušenstvo
Univerzálna hmoždinka 

(so skrutkou), 10/100, 
1 ks

Upevňovacia kotva 
(pre betónové podlahy) 

12/120, 1 ks

Obj. č. 233-427-JA 233-428-JA
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Podlahové bariéry

Ochranné zábradlie
 W na zaistenie bezpečnosti a vymedzenie 
vašich pracovných ciest a nebezpečných 
oblastí

 W rúrka Ø: 42 mm,s patkou Ø 120 mm
 W hrúbka steny: 2 mm
 W balenie vr. hmoždiniek k upevnenie do 
betónového základu (kotviace hmoždinky  
12 x 110 zink.)

 W v žiarovo pozinkovanom prevedení alebo s 
dodatočným práškovým lakovaním  žltou 
výstražnou farbou, RAL 1018, s čiernym 
výstražným označením (určené na lepenie)

 W pevná konštrukcia z rúr (Ø 42,4 mm, hrúbka steny 3,25 mm)
 W práškovo lakované výstražnou žltou farbou (RAL 1018) a čiernymi 
výstražným pruhmi

 W pre regálové zariadenia  W na montáž na stenu alebo podlahu
Oblúková zábranaNájazdová ochrana 

rohu 90°
Oblúková zábrana

Obj. č. 157-923-JA

Obj. č. 157-946-JA

Obj. č. 157-928-JA

Obj. č. 157-944-JA

 W rozmery D x V (mm): 1250 x 300

 W rozmery D x V (mm): 1250 x 600

 W rozmery D x V (mm): 350 x 300

 W rozmery D x V (mm): 750 x 300
Obj. č. 157-941-JA

Obj. č. 157-943-JA

 W rozmery D x V (mm): 350 x 300

 W rozmery D x V (mm): 350 x 600  W rozmery D x V (mm): 1000 x 300

chráňte napr. vaše regály, stroje, hasiace prístroje pred poškodeniami

Nájazdové a objektové ochrany

šetrí čas a energiu, ktorá je inak nutná pri demontáži pevne osadených ochranných rámov
na dočasné blokovanie alebo uvoľnenie napr. prístupových ciest alebo regálových chodieb

Oblúková zábrana, vynímateľná, Ø 76 

 W s oceľovou platňou hrubou 4 mm na 
ukotvenie

 W trubkový rám sa osádza do podložnej dosky, 
odsunie sa dozadu a fixuje sa

 W krycia doska chráni pred zošmyknutím a 
znečistením

 W pripevnenie na podlahu pomocou 8 
univerzálnych hmoždiniek (10/100) alebo 
8 upevňovacích  kotiev (12/120) v prípade 
betónových podláh (dodávajú sa osobitne)

 W ochranné oblúky z kvalitnej ocele s 
možnosťou vysokého zaťaženia

 W oceľové oblúkové zábrany (Ø 76 mm), žlté 
lakovanie, s čiernymi signálnymi prúžkami

 W pre vnútorné priestory

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     

 W  základný pozinkovaný povrch
 W balenie vr. hmoždiniek k upevnenie do betónového základu 
(kotviace hmoždinky 12 x 110 zink.)

Obj. č. 157-932-JA

https://www.denios.sk/products/157947
https://www.denios.sk/products/157949
https://www.denios.sk/products/157951
https://www.denios.sk/products/157952
https://www.denios.sk/products/157955
https://www.denios.sk/products/157956
https://www.denios.sk/products/180225
https://www.denios.sk/products/180226
https://www.denios.sk/products/180227
https://www.denios.sk/products/180228
https://www.denios.sk/products/233427
https://www.denios.sk/products/233428
https://www.denios.sk/products/157923
https://www.denios.sk/products/157946
https://www.denios.sk/products/157928
https://www.denios.sk/products/157944
https://www.denios.sk/products/157941
https://www.denios.sk/products/157943
https://www.denios.sk/products/157932
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Protinárazové ochranné stĺpiky
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Typ S L XL XXL S L XL XXL

Výška [mm] 1200 1200 1200 1200 1600 1600 1600 1600
Priemer [mm] 90 159 194 273 90 159 194 273

Vybavenie podlahová doska  
200 x 200 x 10 mm

podlahová doska 250 x 
250 x 15 mm

podlahová doska  
250 x 250 x 15 mm

naplniteľný, vr. podlahovej 
doštičky 350 x 350 x 15 mm – – – naplnitelný

Obj. č. Upevnenie do podlahy 252-184-JA 145-187-JA 180-214-JA 180-216-JA – – – –
Obj. č. Na zabetónovanie – – – – 252-185-JA 145-184-JA 180-215-JA 180-217-JA

Príslušenstvo
1 špeciálna hmoždinka. 

14/110, so skrutkami
1 špeciálna hmoždinka. 

14/110, so skrutkami

Univerzálna sada hmoždinek 
vr. skrutiek pre každý 

nájazdový ochranný rám

Univerzálna sada hmoždinek 
vr. skrutiek pre každý 

nájazdový ochranný rám
– – – –

Obj. č. 145-188-JA 145-188-JA 207-473-JA 207-473-JA – – – –

Príslušenstvo
Univerzálna hmož-

dinka (so skrutkou), 
10/100, 1 ks

Upevňovacia kotva 
(pre betónové podlahy) 

12/120, 1 ks

Obj. č. 233-427-JA 233-428-JA

Typ A I

Výška [mm] 665 665
Priemer [mm] 159 159
Povrch zinkovaný s plastovou povrchovou úpravou s plastovou povrchovou úpravou
Obj. č. 207-449-JA 207-448-JA

Výška [mm] 1000 1000 1000 1500 1500 1500 2000 2000

Priemer [mm] 152 152 193 152 152 193 152 152

Povrch žiarovo 
zinkovaná verzia

zinkovaný s plastovou 
povrchovou úpravou

žiarovo 
zinkovaná verzia

žiarovo 
zinkovaná verzia

zinkovaný s plastovou 
povrchovou úpravou

zinkovaný s plastovou 
povrchovou úpravou

žiarovo 
zinkovaná verzia

zinkovaný s plastovou 
povrchovou úpravou

Farba – červená/biela – – červená/biela červená/biela – červená/biela
Obj. č. Upevnenie do 
podlahy 249-348-JA 249-351-JA 249-354-JA – – – – –

Obj. č. Na zabetónovanie – – – 249-346-JA 249-349-JA 249-355-JA 249-347-JA 249-350-JA

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

 W s výstražným žlto-čiernym náterom
 W  na umiestnenie v otvorených priestoroch a v budovách

Protinárazový ochranný stĺpik z ocele

 W na vymedzenie a zaistenie dopravných ciest, prejazdov atď. alebo ako 
ochrana strojov, regálov, stĺpov alebo rohov budov pred nájazdom

 W väčšia bezpečnosť pre ľudí a stroje
 W stĺpik vo variante na priskrutkovanie: pripevnenie na podlahu pomocou 
4 univerzálnych hmoždiniek (14/110) alebo 4 upevňovacích  kotiev 
(16/140) (dodávajú sa samostatne)

 W stĺpik vo variante na zabetónovanie: výška stĺpika nad zemou 1200 mm, 
celková výška 1600 mm

Protinárazový stĺpik Flex

 W tlmí nárazy, automatický návrat do východiskovej polohy
 W minimalizuje poškodenia na stĺpe a na vozidlách
 W hrúbka steny 4,5 mm
 W pripevnenie na podlahu pomocou 4 univerzálnych hmoždiniek (10/100) alebo 4 prievlečných kotiev 
(12/120) v prípade betónových podláh (dodávajú sa osobitne)

flexibilný ochranný stĺpik z ocele s uhlom sklonu až 25°

Oceľový ochranný stĺpik

 W s prizváranou oceľovou krytkou
 W k zabetóvonaiu alebo priskrutkovaniu
 W žiarovo zinkovaný alebo lakovaný 
biela s reflexnými červenými pruhmi

 W oceľový stĺpik k priskrutkovaniu  je 
dodávaný vr. podlahovej doštičky 
priemer 152 mm: 220 x 220 mm 
priemer 193 mm: 360 x 360 mm

nájazdové ochranné stĺpiky k zabezpečeniu frekventovaných 
oblastí, na zabezpečenie vjazdov do brán, ochranu budov atď. 
k zabezpečeniu frekventovaných oblastí, ako je napríklad 
vjazd k budove

4 kusy upevňovacích 
skrutiek 16 x 50 mm, 
fixovacia kotva
Obj. č. 249-381-JA

https://www.denios.sk/products/252184
https://www.denios.sk/products/145187
https://www.denios.sk/products/180214
https://www.denios.sk/products/180216
https://www.denios.sk/products/252185
https://www.denios.sk/products/145184
https://www.denios.sk/products/180215
https://www.denios.sk/products/180217
https://www.denios.sk/products/145188
https://www.denios.sk/products/145188
https://www.denios.sk/products/207473
https://www.denios.sk/products/207473
https://www.denios.sk/products/233427
https://www.denios.sk/products/233428
https://www.denios.sk/products/207449
https://www.denios.sk/products/207448
https://www.denios.sk/products/249348
https://www.denios.sk/products/249351
https://www.denios.sk/products/249354
https://www.denios.sk/products/249346
https://www.denios.sk/products/249349
https://www.denios.sk/products/249355
https://www.denios.sk/products/249347
https://www.denios.sk/products/249350
https://www.denios.sk/products/249381


Rozmery  
Š x V (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

Priemer [mm] 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Povrch žiarovo 
zinkovaná verzia

žiarovo 
zinkovaná verzia

žiarovo 
zinkovaná verzia

žiarovo 
zinkovaná verzia

žiarovo 
zinkovaná verzia

žiarovo 
zinkovaná verzia

žiarovo 
zinkovaná verzia

žiarovo 
zinkovaná verzia

žiarovo 
zinkovaná verzia

žiarovo 
zinkovaná verzia

Farba modrá verzia modrá verzia zelená verzia zelená verzia červená verzia modrá verzia modrá verzia zelená verzia zelená verzia červená verzia

Prevedenie Upevnenie do 
podlahy

Upevnenie do 
podlahy

Upevnenie do 
podlahy

Upevnenie do 
podlahy

Upevnenie do 
podlahy

Na 
zabetónovanie

Na 
zabetónovanie

Na 
zabetónovanie

Na 
zabetónovanie

Na 
zabetónovanie

Obj. č. 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
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Príslušenstvo Univerzálna hmoždinka (so skrutkou), 10/100, 1 ks Upevňovacia kotva (pre betónové podlahy) 12/120, 1 ks

Obj. č. 233-427-JA 233-428-JA

Výška [mm] 800 800 800 800 800 1200 1200 1200 1200 1200

Priemer [mm] 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108

Povrch žiarovo 
zinkovaná verzia

žiarovo 
zinkovaná verzia

žiarovo 
zinkovaná verzia

žiarovo 
zinkovaná verzia

žiarovo 
zinkovaná verzia

žiarovo 
zinkovaná verzia

žiarovo 
zinkovaná verzia

žiarovo 
zinkovaná verzia

žiarovo 
zinkovaná verzia

žiarovo 
zinkovaná verzia

Farba – biela verzia modrá verzia zelená verzia červená verzia – biela verzia modrá verzia zelená verzia červená verzia

Prevedenie Upevnenie do 
podlahy

Upevnenie do 
podlahy

Upevnenie do 
podlahy

Upevnenie do 
podlahy

Upevnenie do 
podlahy

Na 
zabetónovanie

Na 
zabetónovanie

Na 
zabetónovanie

Na 
zabetónovanie

Na 
zabetónovanie

Obj. č. 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

Nájazdová ochrana k nabíjacím stĺpom

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Dľa vyhlášky o nabíjacích staniciach musia prevádzkovatelia zabezpečiť 
ich bezpečnú prevádzku pravidelnými kontrolami dľa platnej legislatívy.

Ochranné stĺpiky a ochranné lišty z ocele 
pre ochranu nabíjacích staníc

Bezpečnosť a vzhľad v dokonalej harmónii

Ochranné stĺpiky sú k dispozícii aj v žiarovo pozinkovanej verzii v bielej farbe. 
Túto kombináciu nájdete v našom online shope

Červené reflexné pruhy  
(k dispozícii aj v iných farbách),  
na zapustenie do betónu

Bez reflexných krúžkov, na hmoždinky

Nabíjacie stanice pre elektrické vozidlá budú v budúcnosti 
dôležitým faktorom v modernej premávke. Aby sme ich v hektickom 
každodennom živote chránili pred poškodením a naviac ich opticky 
zvýraznili, súatraktívne ochranné stĺpiky / ochranné lišty ideálnym 
riešením.

 W chráňte svoje nabíjacie zariadenia a citlivé elektronické súčiastky
 W opticky zaujímavá a efekitívna ochrana nabíjacích staníc

Zábrany sú voliteľne k dispozícii 
v šírkach 360 alebo 500 mm. Pri 
výške konzoly 800 mm je výška 
nad podlahou približne 500 mm.

https://www.denios.sk/products/280387
https://www.denios.sk/products/280388
https://www.denios.sk/products/280389
https://www.denios.sk/products/280390
https://www.denios.sk/products/280391
https://www.denios.sk/products/280393
https://www.denios.sk/products/280394
https://www.denios.sk/products/280395
https://www.denios.sk/products/280396
https://www.denios.sk/products/280397
https://www.denios.sk/products/233427
https://www.denios.sk/products/233428
https://www.denios.sk/products/280367
https://www.denios.sk/products/280368
https://www.denios.sk/products/280369
https://www.denios.sk/products/280370
https://www.denios.sk/products/280371
https://www.denios.sk/products/280372
https://www.denios.sk/products/280373
https://www.denios.sk/products/280374
https://www.denios.sk/products/280375
https://www.denios.sk/products/280376


Typ R 30 R 50 OBLÚK 135

Prevedenie Magnetická verzia
Obj. č. 1000 194-896-JA 194-897-JA 194-888-JA

Typ C CC D

Prevedenie Samolepiaca verzia
Obj. č. 1000 mm 173-027-JA 173-026-JA 173-028-JA
Obj. č. 5000 mm 173-040-JA 173-039-JA 173-041-JA

Typ C CC D

Prevedenie Magnetická verzia
Obj. č. 1000 mm 194-890-JA 194-889-JA 194-891-JA

Typ R 30 R 50 OBLÚK 135

Prevedenie Samolepiaca verzia
Obj. č. 1000 mm 173-037-JA 173-038-JA 129-668-JA
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Ochrana plôch

Kvalitné ochranné prvky

Celopenové prvky na ochranu väčších plôch

(D 1000 mm: BJ = 1 kus 
D 5000 mm: BJ = 1 kotúč)

 W ochrana osôb a majetku v mimoriadne 
frekventovaných skladových a výrobných 
priestoroch

 W odolné voči UV žiareniu, oderuvzdorné 
varovné označenie výstražnou farbou  
(podľa ASR A 1.3), žltá / čierna

 W z mimoriadne flexibilnej polyuretánovej 
peny odolnej voči starnutiu

 W použitie na strojoch, vozidlách a cestách  
vo vnútri a vonku

 W odolné voči teplotám v rozpätí  
-40 °C až 90 °C

 W možnosť montáže aj na zaoblených okrajoch
 W požiarna trieda UL 94
 W  samolepiace celopenové prvky na ochranu 
väčších plôch

Ochrana plôch

Alternatíva: s magnetom (nie samolepiace, len dĺžka 1000 mm)

 W ochranné prvky signalizujú prítomnosť zdrojov nebezpečenstva a zabraňujú 
úrazom spôsobených zrážkou

 W jednoduché orezávanie ostrým nožom
 W vysoká pevnosť zlepenia ≥ 9N/25 mm

Príklad použitia

Ochrana plôch vo výrobe

Rôzne tvary pre každú oblasť použitia.

https://www.denios.sk/products/194896
https://www.denios.sk/products/194897
https://www.denios.sk/products/194888
https://www.denios.sk/products/173027
https://www.denios.sk/products/173026
https://www.denios.sk/products/173028
https://www.denios.sk/products/173040
https://www.denios.sk/products/173039
https://www.denios.sk/products/173041
https://www.denios.sk/products/194890
https://www.denios.sk/products/194889
https://www.denios.sk/products/194891
https://www.denios.sk/products/173037
https://www.denios.sk/products/173038
https://www.denios.sk/products/129668


Typ B BB G TRAPÉZA 40.80

Prevedenie Verzia na nasunutie
Obj. č. 1000 mm 173-031-JA 173-030-JA 173-032-JA 129-666-JA
Obj. č. 5000 mm 173-044-JA 173-043-JA 173-045-JA –

Typ A AA E H

Prevedenie Samolepiaca verzia
Obj. č. 1000 mm 173-034-JA 173-033-JA 173-035-JA 173-036-JA
Obj. č. 5000 mm 173-047-JA 173-046-JA 173-048-JA 173-049-JA

Typ A AA E H

Prevedenie Magnetická verzia
Obj. č. 1000 mm 194-893-JA 194-892-JA 194-894-JA 194-895-JA
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Ochrana rohov a hrán

pre ľahkú montáž na profily alebo hrany

Ochrana rohov a hrán

Alternatíva: s magnetom (nie samolepiace, len dĺžka 1000 mm)

Jednoduchá a rýchla montážBezpečné pracovné podmienky vďaka ochrane hrán

Údaje o rozmeroch v zátvorkách platia pre dĺžku (D) 5000 mm

https://www.denios.sk/products/173031
https://www.denios.sk/products/173030
https://www.denios.sk/products/173032
https://www.denios.sk/products/129666
https://www.denios.sk/products/173044
https://www.denios.sk/products/173043
https://www.denios.sk/products/173045
https://www.denios.sk/products/173034
https://www.denios.sk/products/173033
https://www.denios.sk/products/173035
https://www.denios.sk/products/173036
https://www.denios.sk/products/173047
https://www.denios.sk/products/173046
https://www.denios.sk/products/173048
https://www.denios.sk/products/173049
https://www.denios.sk/products/194893
https://www.denios.sk/products/194892
https://www.denios.sk/products/194894
https://www.denios.sk/products/194895


Farba pásky žltá/čierna žltá verzia červená/biela červená verzia

Farba stĺpika žltá verzia žltá verzia červená verzia červená verzia
Obj. č. 157-645-JA 157-646-JA 157-647-JA 157-648-JA

Navigačné systémy osôb

Obj. č. 157-639-JA

Obj. č. 157-643-JA

Obj. č. 157-647-JA

Obj. č. 157-873-JA

Farba žltá/čierna červená/biela
čierna/červená/

čierna
čierna/strieborná/

čierna

Obj. č. 157-639-JA 157-640-JA 157-641-JA 157-642-JA

Farba pásky červená/biela žltá/čierna

Farba stĺpika červená/biela žltá/čierna
Obj. č. 240-911-JA 240-910-JA
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Zátarasy a ochranné zábrany
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Stenová kazeta so samonavíjacou 
páskou typ WK 230

Spojka pásov Nástenný držiak

Typ WK 230 s čierno 
žltým pruhom 

Vymedzovací stĺpik typ K 400

spája 2 pásy, čím sa 
dosahuje celková dĺžka 6 m

 W pripravená na jednoduchú montáž na stenu, 
vrátane upevňovacieho materiálu

 W má 3 m pás, šírka pásu 50 mm

 W na použitie vo vnútorných a vonkajších priestoroch
 W stĺpiky z hliníka s zabudovanými automaticky 
navinovacími pásmi (max. 3000 mm dlhé)

 W každý stĺpik sa dá umiestniť samostatne a  
disponuje 3 úchytkami pásov

 W pevná plastová noha môže byť naplnená pieskom 
alebo štrkom, alternatívne je možné dodanie s 
zabudovaným ukotvením na podlahu

 W celková hmotnosť: 3 kg (nenaplnené),  
13 kg (naplnené)

 W výška: 985 mm, šírka pruhu 50 mm
 W podstavec Ø: 330 mm, stĺpik  Ø 60 mm
 W farba stĺpika červená alebo žltá

Vymedzovací a navigačný 
systém Basic

 W funkčné a stabilné vymadzovacie a navigačné  
stĺpiky z plastu

 W podstavec s možnosťou plnenia pieskom, štrkom atď.
 W rýchla montáž a demontáž
 W kompaktné skladovanie: stĺpik ľahko oddeliteľný  
od podstavca

 W vr. samonavíjacích pásov
 W použiteľné vo vnútri i vonku
 W rozmery: výška 950 mm, dĺžka pásu 3 m,  
šírka pásu 50 mm, Ø spodnej opory 360 mm,  
Ø stĺpika s pásom 50 mm

 W hmotnosť len 1,8 kg (cca. 9 kg naplnené)

 W ideálne riešenie pre blokovanie bez stĺpikov

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

ako nástenná konzola pre 
pásky z nástennej kazety 
alebo stĺpika

Obj. č. 240-911-JA

https://www.denios.sk/products/157645
https://www.denios.sk/products/157646
https://www.denios.sk/products/157647
https://www.denios.sk/products/157648
https://www.denios.sk/products/157639
https://www.denios.sk/products/157643
https://www.denios.sk/products/157647
https://www.denios.sk/products/157873
https://www.denios.sk/products/157639
https://www.denios.sk/products/157640
https://www.denios.sk/products/157641
https://www.denios.sk/products/157642
https://www.denios.sk/products/240911
https://www.denios.sk/products/240910
https://www.denios.sk/products/240911


Navigačné systémy osôb

Typ 2.6 2.6

Farba pásky žltá/čierna červená/biela
Farba stĺpika žltá verzia červená verzia
Obj. č. 241-383-JA 241-384-JA

Typ 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9

Farba pásky žltá/čierna červená/biela žltá/čierna čierna verzia červená verzia modrá verzia čierna/červená čierna/červená
Farba stĺpika žltá verzia čierna verzia čierna verzia čierna verzia čierna verzia čierna verzia čierna verzia červená verzia
Obj. č. 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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Typ 8.5 8.5

Farba pásky žltá/čierna červená/biela
Farba stĺpika čierna verzia čierna verzia
Obj. č. 241-380-JA 241-382-JA

9 m

PRÍSLUŠENSTVO
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 W každý stĺpik je samostatne umiestniteľný dľa 
potreby a disponuje 3 úchytkami pre pásky

 W vysokokvalitné spracovanie, odolný navíjací 
mechanizmus

 W použiteľné vnútri aj vonku
 W k dispozícii rôzne farby stĺpikov a pásov
 W šírka pásky 50 alebo 100 mm, max.  dĺžka až 9 m
 W vysoká stabilita

Systém navigácie osôb Traffico

 W šírka pásky: 100 mm
 W dĺžka pásky: 3,80
 W výška 1000 mm, priemer podstavca 350 mm
 W podstavec zo zliatiny, s čiernym plastovým krytom
 W plastové stĺpiky

 W Nástenná úchytka pre šírku pruhu 50 mm, 
 Obj. č. 241-397-JA

 W Nástenná úchytka pre šírku pruhu 100 mm, 
 Obj. č. 241-398-JA

 W DIN A4 veľkoformátový štítok s 
údajmi, použiteľné pre typ 8.5, 
Obj. č. 241-400-JA

 W DIN A4 veľkoformátový štítok s údajmi, 
použiteľné pre typy 2.6 a 2.9, 
 Obj. č. 241-399-JA

 W šírka pásky: 100 mm
 W dĺžka pásky: 3,80 m
 W výška 1000 mm, priemer spodnej opory 
410 mm, stĺpiky a spodné opory sú 
oddeliteľné

 W spodná opora recyklovateľný materiál, 
100% recyklovateľné

 W plastové stĺpiky

 W šírka pásky: 50 mm
 W dĺžka pásky: 9 m
 W kovový stĺpik a spodná opora, čierne
 W výška 1000 mm, priemer spodnej opory 350 mm

 W opticky nápadné  navigačné systémy pre 
pohyb osôb

 W podporuje navigáciu osôb a vynedzuje 
uzavreté oblasti

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Ideálne pre veľkoplošné 
ohraničenie

Pre typ 2.9 dodateľné farby pásov

https://www.denios.sk/products/241383
https://www.denios.sk/products/241384
https://www.denios.sk/products/241386
https://www.denios.sk/products/241387
https://www.denios.sk/products/241389
https://www.denios.sk/products/241390
https://www.denios.sk/products/241391
https://www.denios.sk/products/241394
https://www.denios.sk/products/241396
https://www.denios.sk/products/241963
https://www.denios.sk/products/241380
https://www.denios.sk/products/241382
https://www.denios.sk/products/241397
https://www.denios.sk/products/241398
https://www.denios.sk/products/241400
https://www.denios.sk/products/241399


Obj. č. 280-697-JA
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PRÍSLUŠENSTVO

 

Obj. č. 236-891-JA
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Prevedenie Okrúhly cylindrický zámok Trojuholníkový zámok

Obj. č. červená/biela 236-883-JA 236-884-JA
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 70 x 70 x 1000 70 x 70 x 1000

 W recyklovateľné stĺpiky 
4-hranné, 140 x 140 mm, 
2 reflexné pruhy, hore 
červený, dole biely

 W vr. upevňovacích kotiev
 W k ohraničeniu plôch, 
ciest a iných objektov

Ochranné zábrany

Uzatvárací  a parkovací stĺpik

Prevedenie na zabetónovanie na zabetónovanie na zabetónovanie na naskutkovanie na naskutkovanie na naskutkovanie

Vybavenie Bez očiek na reťaz 1 očko na reťaz 2 očká na reťaz Bez očiek na reťaz 1 očko na reťaz 2 očká na reťaz

Povrch žiarovo zinkovaná/
lakovaná verzia

žiarovo zinkovaná/
lakovaná verzia

žiarovo zinkovaná/
lakovaná verzia

žiarovo zinkovaná/
lakovaná verzia

žiarovo zinkovaná/
lakovaná verzia

žiarovo zinkovaná/
lakovaná verzia

Obj. č. Priemer [mm]: 60 236-885-JA 236-886-JA 236-887-JA 236-888-JA 236-889-JA 236-890-JA
Obj. č. Priemer [mm]: 76 248-369-JA 248-370-JA 248-371-JA 248-372-JA 248-373-JA 248-374-JA

na zabezpečenie stavenísk, ako prvok na ochranu prejazdov alebo za účelom vyhradenia parkovísk a odkladacích plôch

na zalievanie betónom s prizváranou podlahovou 
patkou na naskrutkovanie

Oceľový ochranný stĺpik (červený biely) na vymedzenie ciest, 
chodníkov, parkovísk atď.

V prípade vyhotovenia na upevnenie 
pomocou kotvenia sú uzatváracie 
stĺpiky vybavené opornou doskou  
(160 x 140 x 10 mm). Výška 1000 mm

Zabetónované uzatváracie stĺpiky s 
celkovou výškou 1330 mm, z toho 
330 mm pod úrovňou podlahy

Hasičský trojhranný kľúč 

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Recyklovateľné stĺpiky, 
štvorhranné, 140 x 140 mm
stĺpiky z 
recyklovateľného plastu 
k zabetónovaniu

Ochranné a parkovacie stĺpiky
 W žiarovo pozinkované a lakované
 W s patkou na priskrutkovanie
 W výklopné blokovacie stĺpiky z ocele

 W na ochranu prejazdov alebo za účelom 
vyhradenia parkovísk a odkladacích plôch

 W s cylindrickým alebo trojuholníkovým  
zámkom

https://www.denios.sk/products/280697
https://www.denios.sk/products/236891
https://www.denios.sk/products/236883
https://www.denios.sk/products/236884
https://www.denios.sk/products/236885
https://www.denios.sk/products/236886
https://www.denios.sk/products/236887
https://www.denios.sk/products/236888
https://www.denios.sk/products/236889
https://www.denios.sk/products/236890
https://www.denios.sk/products/248369
https://www.denios.sk/products/248370
https://www.denios.sk/products/248371
https://www.denios.sk/products/248372
https://www.denios.sk/products/248373
https://www.denios.sk/products/248374


Vybavenie
s plastovou krytkou a 4 zabudovanými drži-

akmi reťaze

Výška [mm] 870
Obj. č. červená/biela 236-875-JA
Obj. č. žltá/čierna 236-877-JA

Priemer článkov 
reťaze [mm]

6 8 6 6

Dĺžka [mm] 10000 25000 15000 30000
Materiál Plast Plast Oceľ Oceľ

Povrch – –

zinkovaný s 
plastovou 

povrchovou 
úpravou

žiarovo 
zinkovaná 

verzia

Obj. č. žltá/čierna 236-899-JA – – –
Obj. č. červená/biela 236-900-JA 236-901-JA 236-902-JA –
Obj. č. strieborná verzia – – – 236-904-JA
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Farba červená verzia žltá verzia

Vybavenie 2 očká na reťaz 2 očká na reťaz
Obj. č. 145-527-JA 145-523-JA

 

Nájazdové ochranné stĺpiky 
a ďalšie ochranné zariadenia 
nájdete

Pozri stranu

592
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NÁŠ TIP

2 43 5

1

2

3

4

5

Ochranné zábrany

dodáva sa v rôznych farebných kombináciách, 
v ponuke z plastu alebo zo žiarovo pozinkovanej ocele

Uzavieracie reťaze

Vymedzovací stĺpik  na reťaz, 
2-dielny, so skutkovým spojením

Vymedzovací stĺpik s podstavcom

 W práškovo lakované, s 2 červenými okami
 W vymedzovací stĺpik  pre použitie vo vnútri i vonku
 W ø podstavca (mm): 300, celková výška (mm): 1000
 W hmotnosť (kg): 7
 W ø stĺpika (mm): 60

 W mobilná a stabilná plastová konštrukcia určená pre umiestnenie v rôznych 
miestach použitia

 W podstavec môže byť dodatočne naplnený vodou alebo pieskom
 W s plastovou krytkou a 4 zabudovanými držiakmi reťaze
 W rozmer stĺpika V x Ø (mm): 870 x 40
 W rozmer podstavca  Ø (mm): 300

 W stabilná plastová konštrukcia určená pre ideálne umiestnenie v 
rôznych miestach použitia

 W 2 oká na reťaz, tyč a podstavec sú spojené skrutkovým spojením

 W na umiestnenie vo vnútri i vonku
 W vysoký signalizačný efekt

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     

https://www.denios.sk/products/236875
https://www.denios.sk/products/236877
https://www.denios.sk/products/236899
https://www.denios.sk/products/236900
https://www.denios.sk/products/236901
https://www.denios.sk/products/236902
https://www.denios.sk/products/236904
https://www.denios.sk/products/145527
https://www.denios.sk/products/145523
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na vymedzenie stavenísk, ciest a námestí, ideálne riešenie pri 
podujatiach, na oddelenie a usmerňovanie pohybu ľudí

Mobilná plastová zábrana

 W z vysokokvalitného PE odolného voči UV žiareniu
 W v signálnej oranžovej výstražnej farbe s červeno bielymi reflexnými prúžkami, viditeľné vo dni i v noci
 W stabilné vďaka širokým podstavcom, na strane chodcov sú podstavce skrátené, aby minimalizovali 
nebezpečenstvo zakopnutia

 W ľahká preprava vďaka malej hmotnosti, podpery sa dajú bočne priskrutkovať
 W "nekonečná" dĺžka vďaka pripájaciemu systému

 

 

 W na zaistenie otvorených šácht

Šachtová zábrana

 W vhodné na zaistenie otvoreného kanála a potenciálnych nebezpečných miest
 W možnosť pripevnenia ďalších zábran pomocou pripojovacích očiek
 W dá sa kombinovať viacero zábran zábran, napr. pomocou 2 zábran je možné ohradiť plochu cca. 4 m²
 W stabilná oceľová konštrukcia s červenými reflexnými pásmi
 W rozmery (D x Š x V): 1000 x 1000 x 900 mm
 W hmotnosť: 14 kg

 

 

 W na rýchle zaistenie potenciálne nebezpečných miest

Nožnicová bariéra

 W rýchle a účinné blokovanie nebezpečných miest
 W ideálne riešenie pre staveniská, uzávery ciest a parkovísk, vymedzenia jazdných pruhov
 W nastaviteľné do 3,6 m
 W z ocele, s červenými reflexnými pásmi
 W spolu s 2 podpernými nožičkami
 W výška: 1000 mm
 W celková hmotnosť: 14 kg

 

 

Teleskopicky výsuvná nožnicová bariéra. Obe polovice prenosného krytu slúžia zároveň 
ako stojan. 

Nožnicová bariéra s krytom

 W nožnicová zábrana na rýchle a účinné uzatvorenie nebezpečných miest
 W prenosný  kryt slúži zároveň ako stojan
 W obe polovice krytu  môžu byť zaplnená pieskom alebo vodou na zvýšenie stability
 W stabilná konštrukcia z polyetylénu odolného voči UV žiareniu
 W max. šírka: 2300 mm
 W výška: 1060 mm
 W hmotnosť: 7 kg

Príklad použitia

Ochranné zábrany

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Obj. č. 240-915-JA

Obj. č. 116-538-JA

Obj. č. 123-588-JA

Obj. č. 145-513-JA

https://www.denios.sk/products/240915
https://www.denios.sk/products/116538
https://www.denios.sk/products/123588
https://www.denios.sk/products/145513


Vybavenie 1 strieborný pruh 2 strieborné pruhy 2 strieborné pruhy

Výška [mm] 300 500 750
Vlastnosť reflexná verzia reflexná verzia reflexná verzia
Obj. č. 116-543-JA 116-544-JA 116-545-JA

Vybavenie 1 biely pruh 2 biele pruhy 2 biele pruhy

Výška [mm] 300 500 750

Vlastnosť verzia  použitie 
vo dne

verzia  použitie 
vo dne

verzia  použitie 
vo dne

Obj. č. 116-540-JA 116-541-JA 116-542-JA
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Výška [mm] 460 760 1000

Vybavenie 2 biele pruhy 3 biele pruhy 4 biele pruhy
Obj. č. 240-902-JA 240-903-JA 240-904-JA

Výška [mm] 460 760 1000

Vybavenie 2 biele pruhy 2 biele pruhy 2 biele pruhy
Obj. č. 236-892-JA 236-894-JA 236-895-JA

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Obj. č. 236-882-JA

Obj. č. 236-879-JA

Ochranné zábrany

Flexibilný parkovací stĺpik

Parkovacia sklopná zábrana
 W parkovacia sklopná zábrana na zabezpečenie parkovísk, 
ciest, prejazdov pred neoprávneným prístupom

 W pevná konštrukcia zo žiarovo pozinkovanej ocele
 W výška len 68 mm
 W s cylindrickýmm zámkom (vrátane 2 kľúčov)
 W trubka s rozmermi 70 x 50 mm
 W rozmery: Š x V (mm) 780 x 570

Sklopná parkovacia zábrana, na zabetónovanie

Sklopná parkovacia zábrana s upevňovacou kotvou

 W univerzálne použiteľný parkovací stĺpik, napr. pre 
parkovacie domy, alebo ako rozdeľovač jazdných pruhov

 W viditeľný vo dni i v noci
 W pre umiestnenie v interiéroch a exteriéroch
 W vysoká odolnosť voči opotrebovaniu
 W jednodielny červený vodiaci stĺpik s zabudovanou nohou 
určenou na ukotvenie

 W zmes materiálov z termoplastického polyuretánu
 W rozmery: Ø nohy 200 mm, valec Ø 80 mm

 W pre umiestnenie v interiéroch a exteriéroch
 W bajonetové spojenie spája valec s robustnou gumenou nohou
 W v prípade podjazdu nedochádza k poškodeniu vozidla ani valca
 W plne reflexný navádzací valec z PE
 W rozmery: Ø nohy 270 mm, valec Ø 100 mm

Comeback valec Dopravný kužeľ

 W vyrobené z PVC
 W mimoriadne trvácne a pevné
 W na umiestnenie vo 
vnútorných prevádzkových, 
nie verejných, priestoroch

 W voliteľne v prevedení 
svietiacom sa počas 
dňa (biele pruhy) 
alebo s reflexnými 
pruhmi (strieborná 
farba)

 W 360° otočné, automatické narovnávanie
 W signálna červená s reflexnými pruhmi

 W univerzálne použiteľný parkovací stĺpik, napr. pre parkovacie domy, alebo ako rozdeľovač jazdných pruhov
 W viditeľný vo dni i v noci

 W na jednoduché a zároveň nápadné blokovanie nebezpečných miest

https://www.denios.sk/products/116543
https://www.denios.sk/products/116544
https://www.denios.sk/products/116545
https://www.denios.sk/products/116540
https://www.denios.sk/products/116541
https://www.denios.sk/products/116542
https://www.denios.sk/products/240902
https://www.denios.sk/products/240903
https://www.denios.sk/products/240904
https://www.denios.sk/products/236892
https://www.denios.sk/products/236894
https://www.denios.sk/products/236895
https://www.denios.sk/products/236882
https://www.denios.sk/products/236879
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Typ 10

Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 10000 x 100 x 30
Obj. č. 248-354-JA

Typ G3 S3

Farba žltá verzia čierna verzia
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 1200 x 210 x 65 1200 x 210 x 65
Obj. č. 248-344-JA 248-345-JA

Typ 100 150

Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 600 x 300 x 100 600 x 360 x 150
Obj. č. 248-346-JA 248-347-JA

Typ 12 12 WL 12 WR EZ EN

Vonkajšie rozmery 
Š x H x V (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

Prevedenie Káblové mostíky,na 3 káble, typ 12 spojovací diel vľavo spojovací diel vpravo Koncový diel káblového 
mostíka, k predĺž

Koncový diel káblového 
mostíka, k predĺž

Obj. č. 248-348-JA 248-349-JA 248-350-JA 248-351-JA 248-352-JA

INOVÁCIA

Obj. č. 248-345-JA
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Typ 8

Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 900 x 590 x 50
Obj. č. 248-353-JA

Káblové mosty

Káblový mostík š 885 mm, na 3 káble, zaťažiteľnosť až do 12 ton

 W vysoko zaťažiteľný vďaka špeciálnej tvrdej zmesi gumy  
(recyklovateľná guma)

 W nápadný vzhľad vďaka žltému veku z vysoko kvalitného  
plastu s protišmykovým povrchom

 W 3 káblové kanály (Š x V): 2 kanály 68 x 50 mm, 1 kanál 55 x 50 mm
 W prejazdová výška 75 mm
 W možnosť umiestnenia napevno, pomocou hmoždiniek
 W bezpečný a bezproblémový prejazd cez káble, hadice a pod.
 W možnosť až nekonečnej dĺžky, šírka 885 mm

pre nákladné vozidlá a vysokozdvižné vozíky

 W odporúčaná rýchlosť prejazdu: 5 km/h

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Káblový mostík malý, na 3 káble

 W 3 otvory na káble, 2 x 20 mm a 
1 x 45 mm

 W recyklovateľná guma, na 
spodnej strane protišmyková 
guma, priľnavý povrch

 W vhodné do prevádzky s 
nákladnými vozidlami alebo 
VZV, pre krátkodobé veľké 
zaťaženie

 W odporúčaná rýchlosť prejazdu: 
5 km/h

Káblový mostík na 5 káblov, 
zaťaženie až 8 ton

 W zo špeciálnej, vulkanickej zmesi tvrdej gumy ( recyklovateľnej gumy)
 W možnosť až nekonečnej dĺžky, šírka: 900 mm
 W 5 káblových kanálov (Š x V): 36 x 34 mm
 W vr. ochranného veka a rukoväte
 W vhodné pre prevádzky s osobnými a 
nákladnými vozidlami

 W odporúčaná rýchlošť prejazdu: 
5 km/h

Nájazdová rampa Bordstein, čierna so 
žltými reflexnými prvkami

 W optimálna bezpečnosť 
vďaka žltým reflexným 
pruhom a profilovanému 
protišmykovému povrchu, 
dažďová voda môže odtiecť 
cez bočné výrezy na spodnej 
strane

Káblový mostík k navíjaniu, 10 m,  
otvor na kábel Ø 20 mm

 W odporúčaná rýchlosť prejazdu: 5 km/h
 W prejazdová výška iba 30 mm, dĺžka 10.000 mm,  
hĺbka 100 mm

 W flexibilná, pevná zmes z gumy s profilovaným 
povrchom pre ľahký prejazd

 W bezpečný a bezproblémový prejazd cez káble, 
hadice a pod.

 W zaťaženie až 40 ton

bezpečný a bezproblémový prejazd cez káble, hadice a pod.

 W priestorovo úspoerné
 W pre prevádzky s nákladnými vozidlami alebo so zdvižnými vozíkmi.

 W ramapa Bordstein z pevnej gumy
 W bezbariérový prístup

bezpečný a bezproblémový prejazd cez káble, hadice a pod.

https://www.denios.sk/products/248354
https://www.denios.sk/products/248344
https://www.denios.sk/products/248345
https://www.denios.sk/products/248346
https://www.denios.sk/products/248347
https://www.denios.sk/products/248348
https://www.denios.sk/products/248349
https://www.denios.sk/products/248350
https://www.denios.sk/products/248351
https://www.denios.sk/products/248352
https://www.denios.sk/products/248345
https://www.denios.sk/products/248353


Popis položky do 10 km/h do 10 km/h do 20 km/h do 20 km/h

Typ Stredný diel Koncový diel Stredný diel Koncový diel
Vonkajšie rozmery 
Š x H x V (mm) 500 x 470 x 75 230 x 470 x 75 500 x 420 x 50 215 x 420 x 50

Hmotnosť [kg] 15 5 8 3
Obj. č. žltá verzia 165-397-JA 165-400-JA 165-402-JA 165-404-JA
Obj. č. čierna verzia 165-398-JA 165-401-JA 165-403-JA 165-405-JA

500 mm

(420 m
m

)

470 m
m

(215 mm)

230 mm

Na hadice/trubky do priemer 120 mm Priemer 75 mm

Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 290 x 1010 x 135 300 x 855 x 85
Hmotnosť [kg] 22 12
Obj. č. 165-395-JA 236-878-JA
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Obj. č. 165-406-JA

Vy
ba

ve
ni

e 
pr

ev
ád

zo
k

500 mm

Prejazdový mostík

 W stabilné vyhotovenie zo špeciálnej plnej 
gumy, odolný proti roztrhnutiu a porušeniu

 W postranne umiestnené upevňovacie prvky 
umožňujú vytvorenie kombinácií hadicových 
mostov na väčšej ploche

10 zaisťovacích mechanizmov,  
na jeden stredový kus sú potrebné 4, 
na jeden koncový kus 2 mechanizmy

Spomaľovacie prahy sa dodávajú v 
2 konštrukčných výškach - dľa max. 
rýchlosti prejazdu (pozri tabuľku).

 W konštrukcia s dlhou životnosťou zo špeciálnej 
zmesi plastu a gumy

 W bočné zaoblené ukončovacie prvky chránia 
chodcov a cyklistov

 W 10 zaisťovacích mechanizmov voliteľne ako 
príslušenstvo

Dopravná bezpečnosť

Spomaľovací prah

 W vyššia bezpečnosť vo Vašom areáli
 W prejazdné osobným vozidlom, nákladným 
automobilom alebo vysokozdvižnými vozíkmi

 W bezpečný prejazd ponad hadice a káble
 W ochrana vedení a hadíc pred poškodením

 W odporúčaná rýchlosť prejazdu: 5 km/h

Spomaľovací prah, žlto-čierny k 
dispozícii v 2 rôznych veľkostiach.

Rozmery pre výšku 75 mm, hodnoty v 
zátvorke pre výšku 50 mm.

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     

https://www.denios.sk/products/165397
https://www.denios.sk/products/165400
https://www.denios.sk/products/165402
https://www.denios.sk/products/165404
https://www.denios.sk/products/165398
https://www.denios.sk/products/165401
https://www.denios.sk/products/165403
https://www.denios.sk/products/165405
https://www.denios.sk/products/165395
https://www.denios.sk/products/236878
https://www.denios.sk/products/165406


Typ 400 500 600 800

Vonkajší priemer [mm] 400 500 600 800
Pozorovacia vzdialenosť [m] 3 5 7 11
Obj. č. 207-508-JA 207-509-JA 207-510-JA 207-512-JA

Typ S4 S6 S8

Vonkajšie rozmery Š x V [mm] 600 x 400 800 x 600 1000 x 800
max. odstup pozorovania [m] 6 12 18
Obj. č. 271-599-JA 271-600-JA 271-601-JA
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 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Typ G 1 G 2 G 3

Tvar zrkadla rohová verzia rohová verzia rohová verzia
Vonkajšie rozmery Š x V [mm] 600 x 400 800 x 600 1000 x 800
Pozorovacia vzdialenosť [m] 5 10 15
Obj. č. 165-536-JA 165-537-JA 165-538-JA

Typ 300 450 600

Vonkajší priemer [mm] 300 450 600
Pozorovacia vzdialenosť [m] 3 5 7
Obj. č. 207-516-JA 207-517-JA 240-908-JA
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Dopravné a priemyselné zrkadlá

Okrúhle zrkadlo s magnetickým držiakom

Kontrolné a inšpekčné zrkadlo

Priemyselné zrkadlo

Obj. č. 165-541-JA

 W nárázuvzdorné a ľahké 

 W okrúhle zrkadlo z akrylového skla, so silným 
držiakom

 W určené na upevnenie k rovným plochým 
oceľovým povrchom

 W opticky výborne sprostredkovanie obrazu

 W širokouhlé zobrazenie pre kontrolu väčších 
priestorov

 W vrátane držiaka tvaru S (200 mm) pre 
individuálne nastaviteľný uhol pohľadu

 W silný širokouhlý efekt: odporúča sa v prípade 
krátkych pozorovacích vzdialeností a pri stredne 
veľkej až veľkej oblasti pozorovania

 W inšpekčné a kontrolné zrkadlo z akrylového skla
 W do interiéru

 W ideálne sa hodí pre priestory s intentzívnym  
pohybom osôb

 W vzdialenosť od steny cca. 250 mm, pri 
voliteľne dodávanom predlžovacom ramene 
cca. 550 mm

 W vrátane držiaka, upevnenie na rovných 
povrchoch

Nástenná konzola

 W možnosť použitia na sledovanie  a kontrolu 
nebezpečných miest

 W ideálne pre výrobné dielne a skladové priestory
 W z nárazuvzdorného akrylového skla s veľmi 
dobrým odrazom

 W žltý plastový rám s čiernymi výstražnými pruhmi 
v zmysle ASR A 1.3 (DIN 4844)

 W pripravené na montáž (držiak je súčasťou rámu, 
príchytka 76)

 W na použitie vo vnútorných a chránených 
vonkajších priestoroch

 W zrkadlo môže byť voliteľne namontované 
na šírku alebo na výšku

 W rozmery (Š x H x V mm): 76 x 270 x 190

 W brilantný odraz v zrkadle
 W na monitorovanie výrobných procesov, 
bezpečnosti premávky a reguláciu premávky

 W plocha zrkadla z bezpečnostného, 
nárazuvzdorného skla. Sklo je možné vymeniť.

Držiak na zrkadlo z ABS plastu. Vďaka tomu je možné 
používanie vo vnútorných a vonkajších priestoroch.

Kontrolné zrkadlo môže byť pomocou dodaného držadla pripevnené na akúkoľvek plochu (stenu,trám). Zrkadlo môže byť jednoducho nastavené do požadovaného uhla.

Kontrolné zrkadlo

Obj. č. 207-515-JANa požiadanie sa dodáva aj s predĺženou nástennou konzolou, cca. 550 mm

 W odolné voči poveternostným vplyvom a 
UV žiareniu, biely plastový rám, reflexné 
červené plochy

 W držiak umožňuje pripevnenie zrkadla 
do akejkoľvek polohy. vr. úchytiek s 
priemerom 76 mm 

https://www.denios.sk/products/207508
https://www.denios.sk/products/207509
https://www.denios.sk/products/207510
https://www.denios.sk/products/207512
https://www.denios.sk/products/271599
https://www.denios.sk/products/271600
https://www.denios.sk/products/271601
https://www.denios.sk/products/165536
https://www.denios.sk/products/165537
https://www.denios.sk/products/165538
https://www.denios.sk/products/207516
https://www.denios.sk/products/207517
https://www.denios.sk/products/240908
https://www.denios.sk/products/165541
https://www.denios.sk/products/207515


PRÍSLUŠENSTVO

Typ SR 400 SR 600 SR 800

Vonkajší priemer [mm] 400 600 800
Pozorovacia vzdialenosť [m] 3 7 11
Obj. č. 129-673-JA 129-675-JA 129-677-JA

Typ PS 180-6 PS 180-9 PS 360-6 PS 360-9 PS 360-13

Verzia Montáž na stenu Montáž na stenu Montáž na strop Montáž na strop Montáž na strop
Vlastnosti zrkadla Parabolické zrkadlo, 180° Parabolické zrkadlo, 180° Parabolické zrkadlo, 360° Parabolické zrkadlo, 360° Parabolické zrkadlo, 360°
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 600 x 240 x 320 900 x 250 x 450 – – –
Vonkajší priemer [mm] – – 600 900 1250
min. odstup pozorovania [m] 5 7 3 5 8
Obj. č. 129-685-JA 129-688-JA 129-689-JA 129-690-JA 129-692-JA

Typ SE 600 SE 800

Vonkajšie rozmery Š x V [mm] 600 x 400 800 x 600
min. odstup pozorovania [m] 5 8
Obj. č. 129-678-JA 129-680-JA
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Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Typ VS 1 VS 2 VS 3

Vonkajšie rozmery Š x V [mm] 600 x 400 800 x 600 1000 x 800
min. odstup pozorovania [m] 5 10 15
Obj. č. 129-681-JA 129-682-JA 129-683-JA
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Dopravné a priemyselné zrkadlá

Hemisférické zrkadlá

Dopravné zrkadlo

Kontrolné a inšpekčné zrkadlo

 W Reťazová súprava pre typ PS 360, 
na zavesenie zrkadla do 4 m

Obj. č. 129-684-JA

 W ideálne riešenie pre zabezpečenie 
dopravných komunikácií s pohybom 
vysokozdvižných vozíkov v interiéri

 W bezpečnostné zrkadlo z akrylového skla

 W pre interiér a exteriér
 W so zaoblenou zrkadlovou plochou
 W odolné voči poveternostným vplyvom a pôsobeniu UV žiarenia
 W štandardne pre upevnenie m na tyč  (Ø 76 mm) 
 W možnosť použitia na sledovanie  a kontrolu nebezpečných miest

 W zrkadlo: akrylové sklo, najvyššia kvalita

Hemisférické zrkadlo typu PS 360 pre montáž na strop 
(voliteľne k dispozícii reťazová sada ako príslušenstvo)

Panoramatické zrkadlo pre interiér a exteriér
 W zrkadlo z akrylového skla
 W možnosť použitia na sledovanie  a kontrolu nebezpečných miest
 W ideálne na sledovanie prístupových priestorov
 W vrátane upevnenia na tyč Ø 76 mm

 W možnosť použitia na sledovanie a kontrolu nebezpečných miest
 W ideálne na sledovanie prístupových priestorov
 W okrúhle zrkadlo z nárazuvzdorného akrylového skla
 W so stenovým držiakom (250 mm)

Nástenná konzola pre zrkadlo typu SE a VS, 
vzdialenosť od steny cca. 500 mm 

Tyč, žiarovo pozinkovaná, pre zrkadlo typu SE a VS, 
výška 3000 mm, Ø 76 mm

Tyč, žiarovo pozinkovaná, pre zrkadlo typu SE a VS, 
výška 4000 mm, Ø 76 mm

Obj. č. 129-669-JA Obj. č. 129-670-JA Obj. č. 129-671-JA

https://www.denios.sk/products/129673
https://www.denios.sk/products/129675
https://www.denios.sk/products/129677
https://www.denios.sk/products/129685
https://www.denios.sk/products/129688
https://www.denios.sk/products/129689
https://www.denios.sk/products/129690
https://www.denios.sk/products/129692
https://www.denios.sk/products/129678
https://www.denios.sk/products/129680
https://www.denios.sk/products/129681
https://www.denios.sk/products/129682
https://www.denios.sk/products/129683
https://www.denios.sk/products/129684
https://www.denios.sk/products/129669
https://www.denios.sk/products/129670
https://www.denios.sk/products/129671


Obsah 4,5 l pre cca 40 m²

Obj. č. 235-873-JA

Farba biela verzia žltá verzia striebrosivá verzia sivá verzia modrá verzia

zodpovedá približne RAL 9016 RAL 1003 RAL 7001 RAL 7030 RAL 5017
Obj. č. 233-408-JA 233-409-JA 233-411-JA 233-412-JA 233-410-JA

Farba biela verzia žltá verzia červená verzia modrá verzia sivá verzia

zodpovedá približne RAL 9016 RAL 1023 RAL 3020 RAL 5017 RAL 7043
Obj. č. 233-413-JA 233-414-JA 233-415-JA 233-416-JA 233-417-JA
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Podlahové farby

2K nátery do hál

základný náter, bez rozpúšťadiel, číry

 W 5-litová nádoba (3,9 l vody + 1,1 l ztužovača)  
na plochu cca 20 - 25 m²

 W bez rozpúšťadiel
 W dvojzložková farba na báze vody
 W pre podlahy v priemysle so silným zaťažením
 W drží na betóne, asfalte, krycích náteroch, 
kameňoch a dlaždiciach

 W ľahko čistiteľné
 W odporúčame v kombinácii s 2K základným 
náterom (obj.č. 235873)

 W bez silikónu

 W základný náter, bez rozpúšťadiel, číry
 W k ošetreniu minerálnych a vysoko savých 
podkladov

 W zlepší priľnavosť a neutralizuje nečistoty
 W spotreba cca 4,5 litra pre cca 40 m²

Špeciálne značkovacie farby 
pre použitie na vonkajšom 
priestranstve

 W bez silikónu
 W vysoká odolnosť voči oderu
 W drží na betóne, krycom nátere, asfalte i kameni
 W vynikajúca priľnavosť
 W odolnosť voči olejom
 W vysoko kvalitné, jedozložkové značkovacie 
farby s vysokou odolnosťou špeciálne vyvinuté 
pre vyznačovanie plôch a pruhov vo vonkajších 
priestoroch

 W spotreba: 5-litrová nádoba na plochu cca 25 m²
 W bez silikónu

 W krycia a rýchlo schnúca
 W odolnosť voči poveternostným vplyvom

 W stohovateľné
 W vysoká odolnosť s dlhou životnosťou

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

https://www.denios.sk/products/235873
https://www.denios.sk/products/233408
https://www.denios.sk/products/233409
https://www.denios.sk/products/233411
https://www.denios.sk/products/233412
https://www.denios.sk/products/233410
https://www.denios.sk/products/233413
https://www.denios.sk/products/233414
https://www.denios.sk/products/233415
https://www.denios.sk/products/233416
https://www.denios.sk/products/233417


Farba biela verzia žltá verzia modrá verzia striebrosivá verzia sivá verzia

zodpovedá približne RAL 9016 RAL 1003 RAL 5017 RAL 7001 RAL 7030
Obj. č. 233-402-JA 233-403-JA 233-404-JA 233-405-JA 233-407-JA

Farba biela verzia žltá verzia červená verzia sivý kov sivá verzia modrá verzia

zodpovedá približne RAL 9016 RAL 1003 RAL 3001 RAL 7001 RAL 7030 RAL 5017
Obj. č. 180-209-JA 180-210-JA 180-212-JA 180-207-JA 180-208-JA 180-213-JA
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Podlahové farby

Protišmykové farby k 
označovaniu v halách

Farby pre označovanie 
v halách

 W 5-litová nádoba na plochu cca 20 m²
 W dobrá priľnavosť vďaka kremennému granulátu
 W vysoko odolná
 W jednosložkové barvy pro použití uvnitř budov
 W držia na betóne, krycom nátere, asfalte
 W odolnosť voči olejom, rozpúšťadlám a  
čistiacim prostriedkom

 W stohovateľné
 W bez silikónu

 W 5-litrová nádoba na plochu cca 20 - 25 m²
 W jednosložkové barvy pro použití uvnitř budov
 W vysoká odolnosť voči olejom, rozpúšťadlám a 
čistiacim prostriedkom

 W stohovatelné
 W odolné s dlouhou životností
 W ideálne pre použitie v dielňach, halách, 
skladoch

 W bez silikónu
 W vhodné na betón, asfalt, poter, kompozitný 
kameň a pórovité dlaždice

 W krycie a rýchlo schnúce
 W odolné voči oderu a chemicky odolné

 W protišmykový povrch R 10
 W krycí a rýchlo schnúci

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     

https://www.denios.sk/products/233402
https://www.denios.sk/products/233403
https://www.denios.sk/products/233404
https://www.denios.sk/products/233405
https://www.denios.sk/products/233407
https://www.denios.sk/products/180209
https://www.denios.sk/products/180210
https://www.denios.sk/products/180212
https://www.denios.sk/products/180207
https://www.denios.sk/products/180208
https://www.denios.sk/products/180213


Farba biela verzia žltá verzia modrá verzia červená verzia zelená verzia oranžová verzia žltá/čierna červená/biela

Obj. č. Šírka [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
Obj. č. Šírka [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
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Systémy označovania podláh

Značkovacie pásky

Aplikátor značkovacích pásiek

 W pre vnútropodnikové plochy, k presnému, čistému a ekonomickému 
značeniu ciest, prepravných dráh a ostatných obmedzení

 W ergonomický, stabilný a samostatne stojaci prístroj pre značenie 
podlahy páskami na značenie podlahy

 W nôž na rezanie je súčasťou balenia, značkovacie pásky sú v ponuke 
na prianie

 W vhodné pre šiírky rolí 50 a 75 mm

 W pre vnútropodnikové plochy, k presnému, čistému a ekonomickému 
značeniu ciest, prepravných dráh a ostatných obmedzení

 W tepelne odolná až 80 °C
 W dĺžka roly 33 m
 W voliteľne je možné dodať v BJ s 2 alebo 6 rolami (balenie = 2 roly) 
 W 2 šírky roly 50 a 75 mm

Pásky na značenie podlahy z vinylu je možné z väčšiny 
podláh bezo zbytku odstrániť a sú preto obzvlášť vhodné 
ako krátko a strednodobé opatrenie, vhodné i pre trvalé  
riešenie v málo namáhaných oblastiach

 

Vyznačovacie pásky na podlahy možné dodať v 8 rôznych 
farebných kombináciách a 2 šírkach pásky.

Aplikátor pre značkovacie pásky na podlahu 
(štandardne bez značkovacej pásky)

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

 W k jednoduchému a ekonomickému značeniu únikových ciest, 
nebezpečných zón, dopravných ciest, skladovacích miest ako aj 
vstupov a východov

 W dľa platnej legislatívy

Obj. č. 137-114-JA

https://www.denios.sk/products/137132
https://www.denios.sk/products/137133
https://www.denios.sk/products/137134
https://www.denios.sk/products/137135
https://www.denios.sk/products/137136
https://www.denios.sk/products/137137
https://www.denios.sk/products/157694
https://www.denios.sk/products/157695
https://www.denios.sk/products/137138
https://www.denios.sk/products/137139
https://www.denios.sk/products/137140
https://www.denios.sk/products/137141
https://www.denios.sk/products/137142
https://www.denios.sk/products/137143
https://www.denios.sk/products/152341
https://www.denios.sk/products/157696
https://www.denios.sk/products/137114


Typ sada šablón 150 mm sada šablón 300 mm

Obj. č. 137-177-JA 137-178-JA
Obj. č. 137-165-JA

odolná voči oderu a chemicky odolná
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Farba biela verzia žltá verzia oranžová verzia červená verzia zelená verzia modrá verzia sivá verzia čierna verzia

Obj. č. 137-169-JA 137-170-JA 147-028-JA 137-172-JA 137-173-JA 137-174-JA 137-175-JA 137-176-JA

Systémy označovania podláh

Z vysoko odolného plastu, 
obsahuje šípky a čiary, 
písmená abecedy, čísla 
od 0 do 9, v ponuke v 2 
veľkostiach:  
150 alebo 300 mm

Sada šablón Ručná značkovacia pištoľ
K použitiu napr. v kombinácii so šablónami  
(dóza s farbou nie súčasťou balenia)

Jednoduché, presné a trvalé značkovanie ciest, parkovísk, skladov, 
nebezpečných zón a iných oblastí. Nenáročné na údržbu a obsluhu. 
Čistenie po výmene farby nie je nutné. Sprej s farbou nie je súčasťou balenia.

Značkovací vozík na 4 alebo 2 kolieskach pre rýchle  a jednoduché 
označenie alebo ohraničenie pozdĺž stien, regálov, strojov a pod. 

Značkovací vozík typ 100, 
pre 2 spreje s farbou.

Značkovací vozík typ 50, 
pre 1 sprej s farbou

Značkovací vozík typ 50, 
pre 1 sprej s farbou

Značkovacia farba Proline

 W striekacie hlavice pre rýchle použitie
 W dózy s farbami à 750 ml sú v ponuke samostatne ako baliaca jednotka po 6 ks
 W v závislosti na povrchu môžete označiť 50 až 90 m pri šírke čiary 50 mm
 W rýchle schnutie
 W drží prakticky na akomkoľvek povrchu, napr. betóne, asfalte, kove, dechte ...
 W v ponuke rôzne farby ( farba sivá a čierna vhodná k prekrytiu pôvodných čiar)

 W typ 50 pre šírku čiary  50 až 75 mm, 
typ 100 pre šírku čiary 100 až 130 mm

Značkovací vozík typ 100, pre 2 spreje s farbou

 

Príklad použitia ako 2-kolesové 
zariadenie.

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Obj. č. 137-164-JA Obj. č. 137-163-JA

https://www.denios.sk/products/137177
https://www.denios.sk/products/137178
https://www.denios.sk/products/137165
https://www.denios.sk/products/137169
https://www.denios.sk/products/137170
https://www.denios.sk/products/147028
https://www.denios.sk/products/137172
https://www.denios.sk/products/137173
https://www.denios.sk/products/137174
https://www.denios.sk/products/137175
https://www.denios.sk/products/137176
https://www.denios.sk/products/137164
https://www.denios.sk/products/137163
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Farba čierna verzia sivá verzia žltá verzia modrá verzia červená verzia Priehľadná verzia

Obj. č. Šírka kotúča 19 mm* 263-629-JA 263-709-JA 263-658-JA 263-733-JA 263-757-JA 263-682-JA
Obj. č. Šírka kotúča 25 mm* 263-631-JA 263-711-JA 263-660-JA 263-734-JA 263-759-JA 263-684-JA
Obj. č. Šírka kotúča 50 mm* 263-633-JA 263-713-JA 263-662-JA 263-736-JA 263-761-JA 263-686-JA
Obj. č. Šírka kotúča 75 mm* 263-635-JA 263-715-JA 263-664-JA 263-738-JA 263-763-JA 263-688-JA
Obj. č. Šírka kotúča 100 mm* 263-637-JA 263-717-JA 263-666-JA 263-741-JA 263-765-JA 263-691-JA
Obj. č. Šírka kotúča 150 mm* 263-639-JA 263-719-JA 263-668-JA 263-743-JA 263-767-JA 263-693-JA

*vždy jedna rola, 18,3 m

Farba žltá/čierna červená/biela

Obj. č. Šírka kotúča 25 mm* 263-909-JA 263-933-JA
Obj. č. Šírka kotúča 50 mm* 263-911-JA 263-935-JA
Obj. č. Šírka kotúča 75 mm* 263-913-JA 263-937-JA
Obj. č. Šírka kotúča 100 mm* 263-915-JA 263-939-JA
Obj. č. Šírka kotúča 150 mm* 263-917-JA 263-940-JA

*vždy jedna rola, 18,3 m
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Univerzálne protišlykové pásky pre takmer akýkoľvek povrch. 
Vynikajúci pre označenie podláh v dielňach, výrobných halách 
alebo skladoch. Dostupné ako kotúče v rôznych šírkach.

Protišmykové pásky

www.denios.sk/shop

M2 protišmyková páska™  
pre výstražné označenie

M2 protišmykové pásky™ Univerzál

Protišmykový povrch s oxidom hlinitým, na rýchle označenie nebezpečných miest

Označenie  nebezpečného miesta a vytvorenie 
protišmykového povrchu

 

 

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

 W vďaka akrylovej vrstve trvácnosť, samolepiaca zadná strana s 
odnímateľnou fóliou 

 W drží na všetkých povrchoch, odporúčame na betón alebo drevo,  
na asfalt nepoužívať

 W vysoká odolnosť proti oderu 
 W UV stabilné, odolné voči roztrhnutiu,  možný prejazd VZV, 
jednoduché čistenie

 W okamžite je možné po páske prechádzať,  6-8 hodín po lepení je 
vyššia odolnosť, maximálna zaťažiteľnosť  po 72 hodinách

 W vhodné pre vnútorné a vonkajšie priestory so stredným až 
vysokým zaťažením

 W pevná priľnavosť na hladkých, vlhkých alebo olejových alebo 
mastných povrchoch

 W prevencia nehôd z pošmyknutia a následných nákladov, ideálne napr. 
pre vstupy a chodby, chodníky, schody, výstupy alebo rampy

 W protišmykové podlahové značenie pre dielne, výrobné priestory a 
sklady a pod.

 W výstraha pred trvalými, dočasnými alebo špeciálnymi nebezpečnými 
miestami

 W integrovaný produkt (bez laminátu)
 W trvácnosť  vďaka akrylovej lepiacej vrstve, samolepiaca zadná strana s 
odnímateľnou fóliou

 W drží takmer na všetkých povrchoch, odporúčame na betón alebo drevo, 
na asfalt nepoužívať

 W UV stabilné, odolné voči roztrhnutiu a prejazdndé VZV, jednoduché 
čistenie

https://www.denios.sk/products/263629
https://www.denios.sk/products/263709
https://www.denios.sk/products/263658
https://www.denios.sk/products/263733
https://www.denios.sk/products/263757
https://www.denios.sk/products/263682
https://www.denios.sk/products/263631
https://www.denios.sk/products/263711
https://www.denios.sk/products/263660
https://www.denios.sk/products/263734
https://www.denios.sk/products/263759
https://www.denios.sk/products/263684
https://www.denios.sk/products/263633
https://www.denios.sk/products/263713
https://www.denios.sk/products/263662
https://www.denios.sk/products/263736
https://www.denios.sk/products/263761
https://www.denios.sk/products/263686
https://www.denios.sk/products/263635
https://www.denios.sk/products/263715
https://www.denios.sk/products/263664
https://www.denios.sk/products/263738
https://www.denios.sk/products/263763
https://www.denios.sk/products/263688
https://www.denios.sk/products/263637
https://www.denios.sk/products/263717
https://www.denios.sk/products/263666
https://www.denios.sk/products/263741
https://www.denios.sk/products/263765
https://www.denios.sk/products/263691
https://www.denios.sk/products/263639
https://www.denios.sk/products/263719
https://www.denios.sk/products/263668
https://www.denios.sk/products/263743
https://www.denios.sk/products/263767
https://www.denios.sk/products/263693
https://www.denios.sk/products/263909
https://www.denios.sk/products/263933
https://www.denios.sk/products/263911
https://www.denios.sk/products/263935
https://www.denios.sk/products/263913
https://www.denios.sk/products/263937
https://www.denios.sk/products/263915
https://www.denios.sk/products/263939
https://www.denios.sk/products/263917
https://www.denios.sk/products/263940
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Farba čierna verzia žltá verzia žltá/čierna

Obj. č. Šírka kotúča 25 mm* 264-194-JA 264-212-JA 264-223-JA
Obj. č. Šírka kotúča 50 mm* 264-196-JA 264-213-JA 264-224-JA
Obj. č. Šírka kotúča 100 mm* 264-198-JA 264-214-JA 264-225-JA
Obj. č. Šírka kotúča 150 mm* – 264-215-JA 264-226-JA

*vždy jedna rola, 18,3 m

Farba žltá/čierna červená/biela modrá/biela

Obj. č. 264-070-JA 264-075-JA 264-083-JA
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Farba žltá verzia

Obj. č. Šírka kotúča 25 mm* 264-257-JA
Obj. č. Šírka kotúča 50 mm* 264-258-JA
Obj. č. Šírka kotúča 100 mm* 264-259-JA
Obj. č. Šírka kotúča 150 mm* 264-260-JA

*vždy jedna rola, 18,3 m

Protišmykové pásky

S výraznou, odolnou tlačou. Dostupné ako výstražná značka (trojuholník s dĺžkou 
strany 600 mm) a značka zákazu / príkazu (kruh s priemerom 400 mm)

Veľké vodorovné bezpečnostné značenie

M2 protišmyková páska ™ Public 46
 W vysoká odolnosť proti oderu (približne 1 milión našľapnutí)
 W dlhodobý  výstražný efekt 
 W prevencia nehôd z pošmyknutia a následných nákladov, ideálne napr. pre vstupy 
a chodby, chodníky, schody, výstupy alebo rampy

 W trvácnosť vďaka  akrylovej lepiacej vrstve, samolepiaca zadná strana s 
odnímateľnou fóliou

 W drží takmer na všetkých povrchoch, odporúčame na betón alebo drevo, na asfalt 
nepoužívať

 W UV stabilné, odolné voči roztrhnutiu a prejazdné VZV, jednoduché čistenie
 W protišmykové podlahové značenie pre dielne, výrobné priestory a sklady a pod.

 W prevencia nehôd z pošmyknutia a následných 
nákladov, ideálne napr. pre vstupy a chodby, 
chodníky, schody, výstupy alebo rampy

 W protišmykové podlahové značenie pre dielne, 
výrobné priestory a sklady a pod.

 W tiež vhodný na ohraničenie miest

M2 protišmyková páska ™  flexibilná
Flexibilný hliníkový povrch  sa dokonale prispôsobí štruktúre podkladu

Für höchste Beanspruchungen finden Sie die Ausführungen "Extra 
Stark und Extra Stark Verformbar" in unserem Online-Shop (24er 
Aluminiumoxid Körnung)

oxid hlinitý zrnitosť 46

Pre chodcovZákaz vstupu chodcom

 

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     

>> <<

DENIOS ONLINE SHOP

www.denios.sk/shop

Ešte viac nájdete v našom 
internetovom obchode!

Pozor vysokozdvižný vozík

https://www.denios.sk/products/264194
https://www.denios.sk/products/264212
https://www.denios.sk/products/264223
https://www.denios.sk/products/264196
https://www.denios.sk/products/264213
https://www.denios.sk/products/264224
https://www.denios.sk/products/264198
https://www.denios.sk/products/264214
https://www.denios.sk/products/264225
https://www.denios.sk/products/264215
https://www.denios.sk/products/264226
https://www.denios.sk/products/264070
https://www.denios.sk/products/264075
https://www.denios.sk/products/264083
https://www.denios.sk/products/264257
https://www.denios.sk/products/264258
https://www.denios.sk/products/264259
https://www.denios.sk/products/264260
https://www.denios.sk/shop


Typ priemer 25-64 mm priemer 64-127 mm priemer 127-165 mm priemer 165-254 mm priemer 254-320 mm

Obj. č. červená verzia 209-715-JA 209-716-JA 209-717-JA 209-718-JA 209-719-JA
Obj. č. žltá verzia 209-720-JA 209-721-JA 209-722-JA 209-723-JA 209-724-JA
Obj. č. zelená verzia 209-725-JA 209-726-JA 209-727-JA 209-728-JA 209-729-JA
Obj. č. modrá verzia 209-730-JA 209-731-JA 209-732-JA 209-733-JA 209-734-JA

Typ s nylónovým lankom, nevodivý veria: s oceľovým lankom, vinyl

Obj. č. 209-735-JA 209-736-JA
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www.denios.sk/shop

Uzatváracie a blokovacie systémy

Uzamykateľné uzávery ventilov

Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť pracovné prostriedky tak, aby pri ich používaní nebolo ohrozené zdravie a bezpečnosť zamestnancov. 

Ochrana vybavenia podniku v súlade s predpismi

Nastaviteľný káblový uzáver

Univerzálny  blokovací systém 
pre prechodové ventily

 W vhodný na ručné kolieska s priemerom od 25 do 320 mm
 W polyprophylén s dlhou životnosťou
 W odolnosť voči teplotným výkyvom, od -40° do 150 °C
 W je možné dodať v 5 veľkostiach a 4 farbách
 W blokovací systém pre prechodvé ventily
 W vhodný pre zámky s priemerom oblúka max. 6,5 mm a 
dĺžky min.  38 mm

 W uzamknutie viac bodov pomocou jedného zariadenia
 W jednoduché utiahnutie lanka pomocou praktického ručného 
upínacieho zariadenia

 W rukoväť s pevného,  odolného nylónu, odolného voči korózii a 
chemikáliám

 W dĺžka kábla 2,44 m
 W pre zámky s priemerom oblúka max. 7 mm a dĺžky min. 20 mm

 W polyprophylén s dlhou životnosťou
 W odolnosť voči teplotným výkyvom, od -20° do +80 °C
 W vhodný pre zámky s priemerom oblúka max. 7 mm a 
dĺžky min. 20 mm

 W bezpečnosť počas servisu, čistenia alebo údržby
 W prevencia pred ohrozením majetku a osôb
 W jasné, zreteľné upozornenie na prekážku

 W k uzamknutiu ventilov, odpojovačov a pod.

 W vhodný pre ventily s priemerom od 25 do 165 mm

 

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Obj. č. 209-714-JA
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https://www.denios.sk/products/209715
https://www.denios.sk/products/209716
https://www.denios.sk/products/209717
https://www.denios.sk/products/209718
https://www.denios.sk/products/209719
https://www.denios.sk/products/209720
https://www.denios.sk/products/209721
https://www.denios.sk/products/209722
https://www.denios.sk/products/209723
https://www.denios.sk/products/209724
https://www.denios.sk/products/209725
https://www.denios.sk/products/209726
https://www.denios.sk/products/209727
https://www.denios.sk/products/209728
https://www.denios.sk/products/209729
https://www.denios.sk/products/209730
https://www.denios.sk/products/209731
https://www.denios.sk/products/209732
https://www.denios.sk/products/209733
https://www.denios.sk/products/209734
https://www.denios.sk/products/209735
https://www.denios.sk/products/209736
https://www.denios.sk/products/209714


Typ malý uzatvárací ventil malá blokovacia tyč velký uzatvárací ventil velká blokovacia tyč

Obj. č. 209-708-JA 209-710-JA 209-709-JA 209-711-JA

Typ kábel s max. Ø 25 mm kábel s max. Ø 35 mm

Obj. č. 209-742-JA 209-743-JA

Typ
priemer 

oblúka: 25 mm
priemer 

oblúka: 38 mm
priemer 

oblúka: 25 mm
priemer 

oblúka: 38 mm

Farba 1 červená verzia červená verzia žltá verzia žltá verzia
Obj. č. 209-698-JA 209-699-JA 209-700-JA 209-701-JA

Obj. č. 209-739-JA Typ kábel max. Ø: 10 mm kábel max. Ø: 22 mm

Obj. č. 209-741-JA 209-751-JA
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Novinka v oblasti blokovacej techniky. Môže byť použitý pre rôzne druhy a veľkosti ventilov.

Uzatváracie a blokovacie systémy

Viacúčelová úzamykateľná sponaUzáver priemyselných zástrčiek

Univerzálne uzamknutie ventilu - zariadenie pre najrôznejšie použitie

Bezpečnostný kryt pre zástrčkyBezpečnostný kryt  zástrčkových/
pneumatických spojení

max. šírka páky (šírka páky guľového kohúta alebo madla škrtiaceho ventilu) max 41 mm

 W jednoduché použitie
 W opatrenie pred nepovolaným 
prístupom

 W vhodný pre zámky s priemerom 
oblúka max. 7 mm a dĺžky min. 
20 mm

 W priestor pre elektrické zástrčky s priemerom až 89 mm a dĺžkou 127 mm
 W vhodný i pre vzduchovú prípojku
 W vyrobené z polystyrolu
 W pre zámky s priemerom oblúka 
max. 7 mm a dĺžky min. 20 mm

 W v nekorodujúcej ocele
 W vhodný pre zámky s priemerom 
oblúka max. 9,5 mm a dĺžky 
min. 20 mm W veľký uzáver: pre zástrčkové spojenia, 

max. Ø 100 mm, max. dĺžka 250 mm, 
kábel max. Ø 35 mm

 W efektívna ochrana všetkých priemyselných zástrčkových spojení
 W vhodný pre zámky s priemerom oblúka max. 7 mm a dĺžky min. 20 mm
 W malý uzáver: pre zástrčkové spojenie,  max. Ø 70 mm,  
max. dĺžka 120 mm, kábel max. Ø 25 mm

 W individuálne nastaviteľné háky vhodné na ploché páky
 W k uzamknutiu otvorených a uzatvorených ventilov
 W z ocele a nylónu pre dlouhú životnosť a odolnost voči chemikáliám
 W vhodný pre zámky s priemerom oblúka max. 9 mm a dĺžky min. 20 mm

 W k zavesniu až 6 zámkov, viacnásobná ochrana

 W ideálne k uzavtvoreniu guľového kohúta a škrtiaceho ventilu

 

So zariadením na zablokovanie, 
ktoré sa predáva samostatne, 
sa môže zariadenie použiť aj na 
uzavretie guľových ventilov.

Uzavretie škrtiacich ventilov s univerzálnym 
blokovacím uzáverom: Uzáver sa namontuje 
na rukoväť škrtiaceho ventilu. Poloha 
ventilu sa už nedá zmeniť.

Malý blokovací systém: hrúbka 
páčky 19 mm, veľký blokovací 
systém: hrúbka páčky 32 mm.

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     
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https://www.denios.sk/products/209708
https://www.denios.sk/products/209710
https://www.denios.sk/products/209709
https://www.denios.sk/products/209711
https://www.denios.sk/products/209742
https://www.denios.sk/products/209743
https://www.denios.sk/products/209698
https://www.denios.sk/products/209699
https://www.denios.sk/products/209700
https://www.denios.sk/products/209701
https://www.denios.sk/products/209739
https://www.denios.sk/products/209741
https://www.denios.sk/products/209751


Prevedenie

Kryt na únikové 
dvere, typ D2, 

západka na nor-
málne rámy

Kryt na únikové 
dvere typ E západka 

na úzke rámy

Kryt na únikové  
dviere typ K, na 

kľučky

Vonkajšie 
rozmery 
Š x H x V (mm)

80 x 72 x 361 65 x 90 x 330 215 x 100 x 99

Obsah

Kryt D2, s 2 
spodnými zelenými 
krytmi, 6 červenými 
hornými krytmi a 1 

piktogramom

Kryt E, s 2 zelenými 
spodnými krytmi, 

6 červenými 
hornými krytmi a 1 

piktogramom

Kryt K s 2 montážnymi 
konzolami, 3 koncovými 

krytmi, 2 zelenými a 
6 červenými hornými 

krytmi, 1 piktogramom
Obj. č. 209-403-JA 209-404-JA 209-410-JA

Príslušenstvo Obj. č.

Otvárač krytu na kľučke dvier 209-405-JA
Zámok bez cylindra 209-408-JA
Skriňový zámok s profilovou vložkou 209-409-JA
Sada lepidiel na kryty únikových dverí, špeciálne lepidlo na 
jednej strane na hliníkovej doske, vrátane brúsneho papiera 209-413-JA

614

6

www.denios.sk/shop Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Vy
ba

ve
ni

e 
pr

ev
ád

zo
k

Zaistenie únikových ciest

Strážca dvier dľa EN 179 príp. EN 1125Puzdrá na kľučky únikových dverí

Predalarm Núdzové otváranie

Jednorazové 
uvoľnenie

Trvalé 
uvoľnenie

Púzdra na kryty únikových dverí sú umiestnené tak, aby nebolo 
možné dvere otvoriť. Kľučka zostane nedotknutá. V prípade 
nebezpečenstva je možné  púzdro jednoducho preraziť a kľučku 
stisknúť. Púzdro na kľučky únikových dverí je vyrobené z 
makrolonu. Je možné ho ľahko a bez spôsobenia úrazu preraziť. 
Púzdro zostane nepoškodené a dá sa znova použíť, nové sú treba 
iba  upevňovacie prvky.

 W patentovaný upevňovací systém
 W dá sa použiť aj na protipožiarne dvere
 W odporúčané HaZZ

 W pripravené na použitie -  vrátane kľúča, batérie, piktogramov a 
montážneho materiálu

 W patentované zabezpečenie únikovej cesty - otváranie pomocou rukoväte
 W v kovovom kryte, farba RAL 6029 (zelená)
 W vizuálna a akustická signalizácia proti zneužitiu
 W voliteľne tiež k dispozícii s predalarmom
 W alarm (95 db / m) pri aktivácii

 W šetrí komplexné monitorovacie systémy
 W efektívne zabezpečenie dverí a núdzových východov
 W jednoduchá inštalácia pod kľučku dverí

 W šetrí náklady na komplexné monitorovacie systémy
 W na zabezpečenie núdzových východov a okien

Pri stlačení kľučky sa posunie strážca 
dverí automaticky nadol a spustí sa 
alarm, ktorý možno vypnúť iba pomocou 
kľúča.

Tlak na strážcu dverí spustí 
predalarm. Po uvoľnení kľučky sa 
alarm opäť zastaví.

Oprávnené osoby nepoužívajú kľučku, 
ale otvárajú dvere s kľúčom, aby obišli 
alarm.

S kľúčom k zariadeniu je možné pohybom 
nadol strážcu dvier trvalo deaktivovať, 
dvere je tak možné bežne používať.

Puzdro na kľučky únikových dverí 
typu D2 a E, pre zaistenie závor.

Puzdro na kľučky únikových dverí 
typu K pre zaistenie kľučiek.

https://www.denios.sk/products/209403
https://www.denios.sk/products/209404
https://www.denios.sk/products/209410
https://www.denios.sk/products/209405
https://www.denios.sk/products/209408
https://www.denios.sk/products/209409
https://www.denios.sk/products/209413
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Prevedenie strážca dverí Strážca dvier bez predalarmu Strážca dvier s predalarmom Strážca dvier bez predalarmu Strážca dvier s predalarmom

Použitie Zabezpečenie dverí s kľučkou Zabezpečenie dverí s kľučkou Zabezpečenie dverí panikovými madlami Zabezpečenie dverí panikovými madlami
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 52 x 77 x 175 52 x 77 x 190 52 x 77 x 220 52 x 77 x 220
Obj. č. 209-389-JA 209-390-JA 209-394-JA 209-395-JA

Príslušenstvo Vonkajšie rozmery Š x V [mm] Obj. č.

Montážne dosky kovania pre sklenené dvere pre bežné štítky dverí 170 x 175 209-391-JA
Montážne dosky kovania pre sklenené dvere pre dlhé štítky dverí 170 x 205 209-392-JA
Montážne dosky kovania pre štandardné a požiarne dvere 52 x 175 209-393-JA
Ohnutá montážna doska pre zaisťovaciu tyč, sklené dvere ľavé, osadenie 30 mm 170 x 175 209-396-JA
Ohnutá montážna doska pre zaisťovaciu tyč, sklené dvere pravé, osadenie 30 mm 170 x 175 209-397-JA
Ohnutá montážna doska pre zaisťovaciu tyč, sklené dvere ľavé, osadenie 50 mm 170 x 175 209-398-JA
Ohnutá montážna doska pre zaisťovaciu tyč, sklené dvere pravé, osadenie 50 mm 170 x 175 209-399-JA
Dištančný prvok, hrúbka 30 mm (pre plné dvere) 52 x 175 209-400-JA
Dištančný prvok, hrúbka 50 mm (pre plné dvere) 52 x 175 209-401-JA
Dištančný prvok, hrúbka 60 mm (pre plné dvere) 52 x 175 209-402-JA

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     
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Zaistenie únikových ciest

Núdzové východy musia byť vždy voľne prístupné, ale tiež ich možno ľahko zneužiť. 
Prostredníctvom strážcu dvier úsporne zabezpečíte núdzové východy proti prístupu 
neoprávnených osôb a máte spoľahlivú kontrolu. Strážcovia dvier sa dodávajú v 
zelenej farbe (RAL 6029).

 

Pre kľučky dverí podľa EN 179

Prehľad strážcov dvier (zľava): 1.bez predalarmu, 2.s predalarmom, 
3.s predalarmom pre dvere s panikovou hrádzou.

Dištančný diel, k dispozícii 
v hrúbke 30, 50 alebo 60 
mm, môže byť použitý  na 
madlách dvier s panikovým 
kovaním

Oceľová montážna 
doska pre štandardné 
a protipožiarne dvere. 
Použiteľné na pravé a 
ľavé dvere.

Montážna doska pre 
upevnenie na sklenený 
rám. Použiteľné na 
pravé a ľavé dvere. 

Montážne dosky so 
zapustením 30 alebo 50 
mm, pre montáž na dvere 
so skleneným rámom s 
madlami.

1
1
2
3

3
3

3
4
4
4

1 2 3 4

https://www.denios.sk/products/209389
https://www.denios.sk/products/209390
https://www.denios.sk/products/209394
https://www.denios.sk/products/209395
https://www.denios.sk/products/209391
https://www.denios.sk/products/209392
https://www.denios.sk/products/209393
https://www.denios.sk/products/209396
https://www.denios.sk/products/209397
https://www.denios.sk/products/209398
https://www.denios.sk/products/209399
https://www.denios.sk/products/209400
https://www.denios.sk/products/209401
https://www.denios.sk/products/209402
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Počet háčikov na kľúče 20 30 40

Vybavenie Zámková vložka Zámková vložka Zámková vložka
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 185 x 85 x 250 245 x 85 x 300 245 x 85 x 300
Hmotnosť [kg] 2 2 3
Obj. č. 148-764-JA 148-769-JA 148-776-JA

Počet háčikov na kľúče 12 18 36 36 48 54 72 72

Vybavenie Zámka na závoru Zámková vložka Zámková vložka Numerický zámok Zámková vložka Zámková vložka Zámková vložka Numerický zámok
Vonkajšie rozmery Š x H x V (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
Obj. č. 157-433-JA 157-434-JA 157-435-JA 172-630-JA 157-437-JA 157-436-JA 157-438-JA 172-631-JA

Počet háčikov na kľúče 50 64 100

Vybavenie Zámková vložka Zámková vložka Zámková vložka
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 380 x 80 x 550 300 x 80 x 450 380 x 80 x 550
Hmotnosť [kg] 5 4 6
Obj. č. 148-781-JA 148-782-JA 148-784-JA

PRÍSLUŠENSTVO

Počet háčikov na kľúče 150 200 250 300

Vybavenie Zámková vložka Zámková vložka Zámková vložka Zámková vložka
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 380 x 140 x 550 380 x 140 x 550 380 x 205 x 550 380 x 205 x 550
Hmotnosť [kg] 9 10 13 13
Obj. č. 148-785-JA 148-786-JA 148-787-JA 148-789-JA
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Skrinky na kľúče

6 príveskov v červenej, čiernej, 
modrej alebo žltej, resp. 
farebne roztriedené  
(vždy 2 x čierny a modrý  
a vždy 1 x červený a biely)

Sada príveskov na kľúče

Skrinka na kľúče so 100 háčikmi, Obj. č. 148-784-JA

Schránky na kľúče

Schránka na kľúče so 40 háčikmi

Skrinka na kľúče

 W jednoduché priskrutkovanie na stenu, 
balenie obsahuje montážny materiál

 W vr. farebne odlíšených púzdier a  6 
príveskov na kľúče

Skrinka na kľúče, 1-dverové

 W konštrukcia z kvalitného plechu
 W hladká čelná strana vďaka priliehajúcim dverám s obvodovým lemom
 W nastaviteľná lišta s háčikmi, galvanicky pozinkovaná, rôznofarebná a 
postupné očíslovaná

 W s otočným registrom kľúčov
 W plast, práškové lakovanie, modrá RAL 7035

 W montáž na stenu
 W konštrukcia z oceľového plechu
 W zámok s vložkou  a 2 kľúčmi
 W nastaviteľná lišta, galvanicky lesklo pozinkovaná,  
rôznofarebná a postupné očíslovaná

 W plast, práškové lakovanie, bedosivá RAL 7035

 W hliník - nadčasový dizajn

 W montáž na stenu

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Prevedenie Sada príveskov na kľúče

Obj. č. červená verzia 157-439-JA
Obj. č. čierna verzia 157-440-JA
Obj. č. modrá verzia 157-441-JA
Obj. č. žltá verzia 157-443-JA
Obj. č. roztriedený farebne 157-444-JA

https://www.denios.sk/products/148764
https://www.denios.sk/products/148769
https://www.denios.sk/products/148776
https://www.denios.sk/products/157433
https://www.denios.sk/products/157434
https://www.denios.sk/products/157435
https://www.denios.sk/products/172630
https://www.denios.sk/products/157437
https://www.denios.sk/products/157436
https://www.denios.sk/products/157438
https://www.denios.sk/products/172631
https://www.denios.sk/products/148781
https://www.denios.sk/products/148782
https://www.denios.sk/products/148784
https://www.denios.sk/products/148785
https://www.denios.sk/products/148786
https://www.denios.sk/products/148787
https://www.denios.sk/products/148789
https://www.denios.sk/products/148784
https://www.denios.sk/products/157439
https://www.denios.sk/products/157440
https://www.denios.sk/products/157441
https://www.denios.sk/products/157443
https://www.denios.sk/products/157444


Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 61 x 39 x 85 83 x 46 x 135 83 x 46 x 135 105 x 55 x 145

Použitie pre kľúče dlhé až 7 cm pre kľúče dlhé až 12 cm pre kľúče dlhé až 9 cm pre kľúče dlhé až 11 cm

Obsah integrované háčiky na kľúče magnetické háčiky na kľúče Číselník chránený klapkou ochrannou 
klapkou

Číselník chránený klapkou ochrannou 
klapkou

Obj. č. 263-541-JA 263-542-JA 263-543-JA 263-544-JA

617

Vonkajšie rozmery Š x H x V [mm] 30 x 16 x 75 40 x 16 x 90

Svetlá výška strmeňa [mm] 27,00 32,50
Hrúbka strmeňa [mm] 5,00 6,50
Svetlá šírka strmeňa [mm] 12,00 18,50
Obj. č. 248-530-JA 248-531-JA

Prevedenie dvojité uzamknutie
vodotesné vyhotovenie, dvojité 

uzamknutie
vodotesné vyhotovenie, dvojité 

uzamknutie

Vonkajšie rozmery Š x H x V [mm] 55 x 33 x 104 55 x 33 x 104 55 x 33 x 104
Svetlá výška strmeňa [mm] 40,00 40,00 80,00
Hrúbka strmeňa [mm] 8,00 8,00 8,00
Svetlá šírka strmeňa [mm] 27,00 27,00 27,00
Obj. č. 263-545-JA 263-546-JA 263-547-JA
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Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 30 x 12 x 48 40 x 13 x 60 50 x 14 x 71

Svetlá výška strmeňa [mm] 16,00 22,00 26,00
Hrúbka strmeňa [mm] 5,00 6,00 7,00
Svetlá šírka strmeňa [mm] 14,30 20,00 25,00
Obj. č. 248-527-JA 248-528-JA 248-529-JA

 W na úschovu kľúčov a iných 
cenných predmetov

 W mimoriadne odolná zinková 
zliatina

 W 4-ciferná, individuálne 
nastaviteľná kombinácia 
čísiel

 W 10 000 voľne nastaviteľných 
kombinácií, ktoré je možné 
resetovať

 W na montáž na stenu vo 
vnútorných alebo krytých 
vonkajších priestoroch 
vrátane montážneho 
materiálu

 W 0-0-0-0 automatické 
zastavenie uľahčuje otvorenie 
pri slabom osvetlení

Zámky a trezory na kľúče

Trezor na kľúče KEY SAFE 

Visiaci zámok s vložkou
 W masívne mosadzné telo
 W univerzálna, pevná kvalita

Nastaviteľný kódový zámok
 W masívne mosadzné telo

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Visiaci zámok pre meniteľné profilové cylindrické zámky
 W vodoodolný Hiht-Tech zámok pre menitelné profilové valcové zámky
 W strmeň z nehrdzavejúcej ocele, dvojitá zámka
 W pripravené na okamžité použitie
 W dá sa použiť pre takmer všetky 1/2 valce s profilom vyhovujúce DIN s uzamykateľnými  očkami 
(dĺžka 10/30 mm), rýchla montáž, demontáž a výmena, pre montáž nemusí byť zámok upravovaný

 W dodávané bez zámku

https://www.denios.sk/products/263541
https://www.denios.sk/products/263542
https://www.denios.sk/products/263543
https://www.denios.sk/products/263544
https://www.denios.sk/products/248530
https://www.denios.sk/products/248531
https://www.denios.sk/products/263545
https://www.denios.sk/products/263546
https://www.denios.sk/products/263547
https://www.denios.sk/products/248527
https://www.denios.sk/products/248528
https://www.denios.sk/products/248529
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Doba svietenia [h] 2 19 12 10 14

Batéria 2 x AAA, 1,5 V 3 AA 4 x D Ni-MH NiMH 3AAA
Dodávka vrátane akumulátora resp. batérie áno áno áno áno áno
Dosah svetla [m] 24 164 272 – 78
Svetelná intenzita (lúmen) [lm] 117 110 530 1600 141

Ex-trieda ochrany (označenie) 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

Obj. č. 274-270-JA 226-099-JA 274-276-JA 274-268-JA 274-271-JA

Bestell-Nr. 
274-270-JA
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Svietidlá s Ex ochranou

 W výkonné vreckové svietidlo
 W vysoko výkonné LED svetlo, dľa DIN 14649
 W vysoko kvalitný kryt
 W s pútkom na ruku
 W IPX7 odolný voči striekajúcej vode
 W môže byť vybavená sadou pre montáž na helmu (viď príslušenstvo)

Mobilné LED osvetlenie

LED ceruzková baterka
 W nárazuvzdorný a vodoodolný  ABS kryt
 W priestorovo úsporný a výkonný v nebezpečnej zóne 
 

 W bezpečnostne certifikovaná zóna ATEX 0  
(kategória 1)

 W vyypínač na konci lampy pre na plné /  
okamžité svetlo

LED čelovka, pre Ex zónu 0, je možné 
nastaviť 4 svetelené režimy

 W ponúka rôzne režimy nastavenia: vysoký, nízky, sýty, blikanie
 W obsahuje gumovú pásku na prilby a látkovú pásku na nosenie priamo na hlave

LED svetlomet
 W hlavicu žiarovky je možné otočiť o 120 °
 W 3 režimy (plný výkon, znížený výkon, blikanie)
 W 4 LED, prevádzka na NiMH AKU batérie najnovšia generácia, dosvit až 272 metrov

 W pre použitie do držiaka prilby alebo medzi zuby 
(držiak prilby viď. príslušenstvo) 
 

Náhradné svietidlo LED, kompaktné a jasné

Povolené pre ex-zónu 0.

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

 W plne vysúvateľný stožiar s 360 ° otočnou hlavicou
 W zámok na predĺženie tyče
 W skladací, ľahko sa prepravuje, rýchlo pripravený na použitie

1 2 3 4 5

1

2

3

4

5

https://www.denios.sk/products/274270
https://www.denios.sk/products/226099
https://www.denios.sk/products/274276
https://www.denios.sk/products/274268
https://www.denios.sk/products/274271
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Doba svietenia [h] 13 34 15 16

Batéria 3 x AA LiFePO4 3xAA 3 x AAA
Dodávka vrátane akumulátora resp. batérie nie áno nie áno
Dosah svetla [m] 134 108 134 61
Svetelná intenzita (lúmen) [lm] 267 132 329 115
Ex-trieda ochrany (označenie) Ex II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga Zóna 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
Obj. č. 267-002-JA 267-003-JA 267-004-JA 267-006-JA
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Svietidlá s Ex ochranou

LED čelovka, pre Ex zónu 0, s blikajúcim svetlom
 W svietidlá na hlavu a prilbu sa používajú vtedy, keď obidve ruky musia zostať pri práci voľné
 W pripevnenie na prilbu alebo priamo na hlavu
 W vysoké pohodlie pri nosení vďaka mäkkým častiam na čele a nízku hmotnosť
 W dodáva sa s batériami (alkalickými)

LED svietidlo Ex zónu 0, vrátane lítium-ionovej batérie
 W výkonné vreckové svietidlo
 W ukazovateľ stavu batérie
 W stupeň ochrany IPX7 (ochrana proti ponoreniu do vody)
 W 3 režimy svetla: silné, slabé, blikajúce 
 W špeciálna dobíjateľná lítiová batéria pre 2000 nabíjacích cyklov
 W až 132 lúmenov, až 34 hodín svietenia

 W s automatickým senzorom svetla (automaticky sa prispôsobí intenzite okolitého svetla)
 W dvojité lúče (bodové a svetlomety), sekundárny svetlomet osvetľuje potenciálne nástrahy
 W integrovaná svorka pre pripojenie k bezpečnostnej veste - pre osvetlenie bez použitia rúk

LED svietidlo pre Ex zónu  0,  
s automatickým svetelným senzorom

LED vreckové svietidlo do Ex zóny  0,  
vrátane funkcie bodového svetla a svetlometu

 W 3 úrovne svetla (vysoká, stredná, nízka)
 W 4 režimy: bodové svetlo, svetlomet alebo obe LED diódy súčasne, blikajúce svetlo
 W hlavica lampy otočná o 90°
 W klip upevnenie s integrovaným magnetom

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     

www.denios.sk/kat/23503

Viac produktov z kategórie 
Osvetlenie s ochranou proti explózii nájdete tu:

1 2 3 4
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https://www.denios.sk/products/267002
https://www.denios.sk/products/267003
https://www.denios.sk/products/267004
https://www.denios.sk/products/267006
www.denios.sk/kat/23503
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Rozsah váženia max. 200 g 350 g 1,0 kg 2,0 kg 3,5 kg 6,0 kg 6,0 kg 10 kg

Rozlíšenie 10 mg 1 mg 10 mg 100 mg 10 mg 1 g 100 mg 100 mg
Priemer vážiacej plochy [mm] 105 81 – – – – – –
Rozmery pracovnej plochy [mm] – – 130 x 130 130 x 130 130 x 130 150 x 170 150 x 170 150 x 170
Reprodukovateľnosť 10 mg 2 mg 10 mg 100 mg 20 mg 1 g 100 mg 100 mg
Linearita 20 mg 5 mg 30 mg 200 mg 50 mg 2 g 300 mg 300 mg
Obj. č. 266-415-JA 266-417-JA 266-419-JA 266-420-JA 266-422-JA 266-423-JA 266-424-JA 266-425-JA
Obj. č. Kalibračné certifikáty DAkkS 266-677-JA 266-677-JA 266-677-JA 266-677-JA 266-677-JA 266-678-JA 266-678-JA 266-678-JA

Rozsah váženia max. 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

Rozlíšenie 1 mg 10 mg 1 mg 100 mg 10 mg 10 mg 100 mg 10 mg 1 g 100 mg 1 g 100 mg
Priemer vážiacej plochy [mm] 82 105 82 150 105 150 150 150 150 150 150 150
Reprodukovateľnosť 1 mg 10 mg 1 mg 100 mg 10 mg 10 mg 100 mg 10 mg 1 g 100 mg 1 g 100 mg
Linearita 5 mg 20 mg 5 mg 200 mg 30 mg 50 mg 300 mg 50 mg 2 g 300 mg 3 g 300 mg
Obj. č. 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
Obj. č. Kalibračné certifikáty 
DAkkS 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

Rozsah váženia max. 3 kg 6 kg 8 kg 12 kg 24 kg 30 kg

Rozlíšenie 100 mg 500 mg 100 mg 1 g 2 g 1 g
Rozmery pracovnej plochy [mm] 253 x 227 253 x 227 253 x 227 253 x 227 253 x 227 253 x 227
Reprodukovateľnosť 100 mg 500 mg 100 mg 1 g 2 g 1 g
Linearita 300 mg 1,500 g 300 mg 3 g 6 g 3 g
Obj. č. 266-466-JA 266-467-JA 266-468-JA 266-469-JA 266-470-JA 266-471-JA
Obj. č. Kalibračné certifikáty DAkkS 266-677-JA 266-678-JA 266-678-JA 266-678-JA 266-678-JA 266-678-JA

MULTI

MULTI

MULTI

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     
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Priemyselné váhy

www.denios.sk/shop

 W k použitiu napr. vo výrobe, sklade, kontrole alebo expedícii
 W sekundárne zobrazenie na zadnej strane váhy

Stolové váhy KERN FCB, 
rozsah váženia do 30 kg

 W veľa laboratórnych funkcií ako percentuálne určenie, 
počítanie kusov 

 W sériovo s rozhraním RS-232 k zasielaniu hodnôt do PC 
alebo tlačiarne

 W vysoká mobilita vďaka dobíjacej batérii (nie je súčasťou 
balenia)

 W základný model pre použitie v laboratóriu

Presné laboratórne váhy KERN EMB, 
rozsah váženia do 6 kg

 W vysoká mobilita vďaka dobíjacej batérii (vrátane batérií)
 W jednoduchá a pohodlná 2-tlačidlová obsluha
 W obzvlášť ploché vyhotovenie

 W veľa laboratórnych funkcií, ako je predbežné odpočítanie 
obalu, funkcia receptu a percentuálne stanovenie

Presné laboratórne váhy KERN PCB, 
rozsah váženia do 10 kg

 W voľne programovateľná vážiaca jednotka
 W vysoká mobilita vďaka napájaniu od batérie 
(batérie nie sú súčasťou dodávky)

 W počítanie kusov
 W sériovo s rozhraním RS-232 k zasielaniu 
hodnôt do PC alebo tlačiarne

(Voliteľne)

(Voliteľne)

(Voliteľne)

(Voliteľne)

(Voliteľne)

(Voliteľne)

https://www.denios.sk/products/266415
https://www.denios.sk/products/266417
https://www.denios.sk/products/266419
https://www.denios.sk/products/266420
https://www.denios.sk/products/266422
https://www.denios.sk/products/266423
https://www.denios.sk/products/266424
https://www.denios.sk/products/266425
https://www.denios.sk/products/266677
https://www.denios.sk/products/266677
https://www.denios.sk/products/266677
https://www.denios.sk/products/266677
https://www.denios.sk/products/266677
https://www.denios.sk/products/266678
https://www.denios.sk/products/266678
https://www.denios.sk/products/266678
https://www.denios.sk/products/266401
https://www.denios.sk/products/266402
https://www.denios.sk/products/266403
https://www.denios.sk/products/266404
https://www.denios.sk/products/266405
https://www.denios.sk/products/266406
https://www.denios.sk/products/266407
https://www.denios.sk/products/266408
https://www.denios.sk/products/266409
https://www.denios.sk/products/266410
https://www.denios.sk/products/266411
https://www.denios.sk/products/266412
https://www.denios.sk/products/266677
https://www.denios.sk/products/266677
https://www.denios.sk/products/266677
https://www.denios.sk/products/266677
https://www.denios.sk/products/266677
https://www.denios.sk/products/266677
https://www.denios.sk/products/266677
https://www.denios.sk/products/266677
https://www.denios.sk/products/266677
https://www.denios.sk/products/266677
https://www.denios.sk/products/266678
https://www.denios.sk/products/266678
https://www.denios.sk/products/266466
https://www.denios.sk/products/266467
https://www.denios.sk/products/266468
https://www.denios.sk/products/266469
https://www.denios.sk/products/266470
https://www.denios.sk/products/266471
https://www.denios.sk/products/266677
https://www.denios.sk/products/266678
https://www.denios.sk/products/266678
https://www.denios.sk/products/266678
https://www.denios.sk/products/266678
https://www.denios.sk/products/266678
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Rozsah váženia max. 15 kg 35 kg 60 kg 60 kg 150 kg 150 kg 150 kg 300 kg 300 kg 300 kg

Rozlíšenie 5 g 10 g 20 g 20 g 50 g 50 g 50 g 100 g 100 g 100 g
Rozmery pracovnej plochy [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
Reprodukovateľnosť 5 g 10 g 20 g 20 g 50 g 50 g 50 g 100 g 100 g 100 g
Linearita 10 g 20 g 40 g 40 g 100 g 100 g 100 g 200 g 200 g 200 g
Obj. č. 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
Obj. č. Kalibračné certifikáty DAkkS 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

Materiál kryt Plast Ušľachtilá oceľ

Rozsah váženia max. 20 kg 50 kg 50 kg 99 kg 100 kg 200 kg 200 kg 500 kg 1 t 50 kg 100 kg 200 kg
Rozlíšenie 10 g 20 g 100 g 50 g 200 g 100 g 500 g 1 kg 2 kg 100 g 200 g 500 g
Vonkajšie rozmery Š x H [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
Obj. č. 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
Obj. č. Kalibračné certifikáty 
DAkkS 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

(Voliteľne)

MULTI

MULTI

Piktogram - popis

Príslušenstvo Obj. č.

Dobíjacia interná batéria, vr.  adaptéra (EURO, CH, UK, US) pre váhy typu PCB a FKB 266-426-JA
Nabíjačka pre modely váhy FCB 266-472-JA
Nerezová karabína s bezpečnostným uzáverom, pre modely váhy  HCB / HCN 266-637-JA
Nerezové háky, pre modely váhy HCB / HCN 266-638-JA
Matrix-ihličková tlačiareň pre váhy-model 572 266-446-JA
Rola papiera do ihličkovej tlačiarne, pre model váhy 572, 10 kusov 266-447-JA

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     
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Priemyselné váhy

 W môžu byť použité napr. ako kontrolné váhy pri výrobe, 
skladovaní, kontrole kvality a expedícii

Závesné váhy KERN HCB / HCN, 
rozsah váženia do 1 t

 W kryt z plastu alebo nehrdzavejúcej ocele
 W váha z nehrdzavejúcej ocele s ochranou proti prachu a 
striekajúcej vode IP 65

 W funkcia Hold - pohodlné čítanie hodnoty váženia automaticky 
pri zastavení váženia alebo ručne stlačením tlačidla Hold

 W vysoká mobilita vďaka dobíjacej batérii (batéria je súčasťou)
 W zobrazenie  max. zaťaženia

 W univerzálne použiteľné, napr. v expedícii alebo 
ako kontrolné váhy

Plošinové váhy KERN EOB, 
rozsah váženia do 300 kg

 W jednoduchá 4-tlačidlová prevádzka
 W važiaca doska z nerezovej ocele
 W s nástenným držiakom
 W bezpečná prevádzka vďaka napájaniu  

(Voliteľne)

 

Viac produktov z kategórie 
Priemyselné váhy nájdete tu:

www.denios.sk/kat/36133

Nastavitelné 
jednotky váhy

Podlahové  
váženie Funkcia TARA

Odchýlka v % 
od požadovanej 
hodnoty

Počet kusov Dátové rozhranie
RS-232 nerez

Kalibračný certifikát  
k dispozícii

Napájanie 
batériami funkcia Hold Napájanie AKU 

batériami

Princíp váženia:
tenzotermický senzor

Univerzálny sieťový 
adaptér pre EU, CH, 
GB, USA,

Tač výsledkov váženia, 
dátumu a času na 
KERN tlačiarni

Ochrana proti  
prachu a vode IP 65

 W váhy do 200 kg vrátane s háčikom a 
karabínou z nehrdzavejúcej ocele

KERN závesné 
váhy HCB z 
plastu

https://www.denios.sk/products/266549
https://www.denios.sk/products/266550
https://www.denios.sk/products/266551
https://www.denios.sk/products/266552
https://www.denios.sk/products/266553
https://www.denios.sk/products/266554
https://www.denios.sk/products/266555
https://www.denios.sk/products/266556
https://www.denios.sk/products/266557
https://www.denios.sk/products/266558
https://www.denios.sk/products/266678
https://www.denios.sk/products/266678
https://www.denios.sk/products/266679
https://www.denios.sk/products/266679
https://www.denios.sk/products/266679
https://www.denios.sk/products/266679
https://www.denios.sk/products/266679
https://www.denios.sk/products/266679
https://www.denios.sk/products/266679
https://www.denios.sk/products/266679
https://www.denios.sk/products/266628
https://www.denios.sk/products/266629
https://www.denios.sk/products/266630
https://www.denios.sk/products/266631
https://www.denios.sk/products/266632
https://www.denios.sk/products/266633
https://www.denios.sk/products/266634
https://www.denios.sk/products/266635
https://www.denios.sk/products/266636
https://www.denios.sk/products/266639
https://www.denios.sk/products/266640
https://www.denios.sk/products/266641
https://www.denios.sk/products/266690
https://www.denios.sk/products/266690
https://www.denios.sk/products/266690
https://www.denios.sk/products/266691
https://www.denios.sk/products/266691
https://www.denios.sk/products/266691
https://www.denios.sk/products/266691
https://www.denios.sk/products/266692
https://www.denios.sk/products/266692
https://www.denios.sk/products/266690
https://www.denios.sk/products/266691
https://www.denios.sk/products/266691
https://www.denios.sk/products/266426
https://www.denios.sk/products/266472
https://www.denios.sk/products/266637
https://www.denios.sk/products/266638
https://www.denios.sk/products/266446
https://www.denios.sk/products/266447
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Dĺžka [mm] Obj. č.

380 250-295-JA

Otvor kľúča Dĺžka [mm] Obj. č.

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

Dĺžka [mm] Obj. č.

200 250-374-JA

Otvor kľúča Dĺžka [mm] Obj. č.

max. 30 mm 250 250-376-JA
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Neiskrivé náradie

www.denios.sk/shop

Univerzálny sudový kľúč, z bronzu, neiskrivý

Obojstranné kľúče zo špeciálneho 
bronzu, neiskrivé

Kombinačky  z materiálu meď-beryllium (CuBe), 
neiskrivé

Sika kliešte z materiálu meď-beryllium (CuBe), neiskrivé

 Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Pre bezpečnú prácu v oblastiach s nebezpečenstvom výbuchu!

Pre bezpečnú prácu v oblastiach s nebezpečenstvom výbuchu!

 W zo špeciálneho bronzu
 W pieskovaný povrch
 W pre 22 rôznych sudových uzáverov
 W schválené pre použitie v zóne 1, 21

 W dľa  DIN 3110
 W náradie, ktoré je odolné voči korózii i voči slanej vode

Pre bezpečnú prácu v oblastiach s nebezpečenstvom výbuchu!

Pre bezpečnú prácu v oblastiach s nebezpečenstvom výbuchu!

 W náradie z materiálu meď -beryllium (CuBe) je nemagnetické
 W náradie, ktoré je odolné voči korózii i voči slanej vode.
 W schválené pre použitie v zóne 1, 21

 W náradie z materiálu meď -beryllium (CuBe) je nemagnetické
 W neiskrivé náradie zo špeciálneho neželezného materiálu 
certifikované pre použitie v zónach s nebezpečenstvom výbuchu, dľa ATEX 1999/92/E

https://www.denios.sk/products/250295
https://www.denios.sk/products/250297
https://www.denios.sk/products/250298
https://www.denios.sk/products/250310
https://www.denios.sk/products/250311
https://www.denios.sk/products/250312
https://www.denios.sk/products/250313
https://www.denios.sk/products/250314
https://www.denios.sk/products/250315
https://www.denios.sk/products/250316
https://www.denios.sk/products/250374
https://www.denios.sk/products/250376


Typ Hmotnosť [g] Obj. č.

Perlík
3000 250-381-JA
5000 250-382-JA
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Typ Otvor kľúča Obj. č.

Box na gola sadu 1/4" 4-14 mm 250-345-JA

Typ Otvor kľúča Obj. č.

Box na gola sadu 1/2" 10-32 mm 250-346-JA

Čepeľ Dĺžka [mm] Obj. č. Skrutkovač s drážkou

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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Neiskrivé náradie

 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 27-dielná sada: plastové boxy s penovou vložkou, v každom boxe 1x račňa, 
predĺženie 250 mm, rukoväť 380 mm, sada nástrčných kľúčov  
10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/32 mm

Sada nástrčných kľúčov s račňou 1/4",  
z materiálu meď-berýlium (CuBe), neiskrivé

Sada nástrčných kľúčov s račňou 1/2", 
zo špeciálneho bronzu, neiskrivé

Dielenský skrutkovač, z materiálu meď-berýlium (CuBe), neiskrivý

Perlík zo špeciálneho bronzu, neiskrivé

Poradenstvo: 032 743 04 67  Aktuálne ceny na www.denios.sk     

Pre bezpečnú prácu v oblastiach s nebezpečenstvom výbuchu!

 W 16-dielna  sada: 
plastové boxy s penovou vložkou, v každom boxe 1x račňa predĺženie 100 mm, 
sada zástrčných kľúčov 4/4,5/5/5,5/6/7/8/9/10/11/12/13/14 mm

 W náradie z materiálu meď -beryllium (CuBe) je nemagnetické

Pre bezpečnú prácu v oblastiach s nebezpečenstvom výbuchu!

Pre bezpečnú prácu v oblastiach s nebezpečenstvom výbuchu!
 W skrutkovač s drážkou z materiálu meď-beryllium (CuBe) v rôynzch veľkostiach
 W neiskrivé náradie zo špeciálneho bronzu 
pre použitie v zónach s nebezpečenstvom výbuchu, dľa ATEX 1999/92/EC

Pre bezpečnú prácu v oblastiach s nebezpečenstvom výbuchu!

 W dľa DIN 1042
 W s násadou
 W schválené pre použitie v zóne 1, 21
 W náradie, ktoré je odolné voči korózii i voči slanej vode

https://www.denios.sk/products/250381
https://www.denios.sk/products/250382
https://www.denios.sk/products/250345
https://www.denios.sk/products/250346
https://www.denios.sk/products/250357
https://www.denios.sk/products/250358
https://www.denios.sk/products/250359
https://www.denios.sk/products/250360


Neiskrivé náradie
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Dĺžka [mm] Obj. č. Páčidlo
Obj. č. Páčidlo so špičkou a reznou 

hranou

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

Typ Veľkosť Dĺžka [mm] Obj. č.

Ručná lopata 180 x 220 mm 550 250-408-JA
Lopata, rovná rukoväť 240 x 290 mm 1600 250-405-JA
Lopata, rukoväť D 240 x 290 mm 1270 265-043-JA

Otvor kľúča Dĺžka [mm] Obj. č.

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

Pre bezpečnú prácu v oblastiach s nebezpečenstvom výbuchu!

 W schválené pre použitie v zóne 1, 21
 W náradie, ktoré je odolné voči korózii i voči slanej vode
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Lopaty a rýle, zo špeciálneho bronzu, neiskrivé

 W dľa DIN 3113

Kombinovaný kľúč vyrobený zo špeciálneho bronzu, neiskrivé

Páčidlá zo špeciálneho bronzu, neiskrivé

 W vo verzii s hrotom

Viac produktov z kategórie 
Neiskriace náradie nájdete tu:

www.denios.sk/kat/25302

Pre bezpečnú prácu v oblastiach s nebezpečenstvom výbuchu!

Pre bezpečnú prácu v oblastiach s nebezpečenstvom výbuchu!

 W zo špeciálneho bronzu
 W schválené pre použitie v zóne 1, 21
 W náradie, ktoré je odolné voči korózii i voči slanej vode

https://www.denios.sk/products/250412
https://www.denios.sk/products/262949
https://www.denios.sk/products/262950
https://www.denios.sk/products/262952
https://www.denios.sk/products/262956
https://www.denios.sk/products/262953
https://www.denios.sk/products/262958
https://www.denios.sk/products/262954
https://www.denios.sk/products/262959
https://www.denios.sk/products/250408
https://www.denios.sk/products/250405
https://www.denios.sk/products/265043
https://www.denios.sk/products/250327
https://www.denios.sk/products/250328
https://www.denios.sk/products/250329
https://www.denios.sk/products/250330
https://www.denios.sk/products/250331
https://www.denios.sk/products/250332
https://www.denios.sk/products/250333
https://www.denios.sk/products/250334
https://www.denios.sk/products/250335
https://www.denios.sk/products/250336
https://www.denios.sk/products/250337
https://www.denios.sk/products/250338
https://www.denios.sk/products/250339
http://www.denios.sk/kat/25302
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Bezpečnostný nôž
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Bezpečnostný nôž SECUPRO

  

Bezpečnostný nôž SECUMAX
 W jednoduchá a optimalizovaná výmena čepele
 W vhodné pre pravákov aj ľavákov

  

Príslušenstvo pre bezpečnostné nože
 W pevné púzdro na opasok
 W jednoduchá preprava pracovných pomôcok
 W priestor pre všetky kompaktné bezpečnostné nože 
MARTOR a bezpečnostné nožnice

 Púzdro na opasok je prázdne

Typ Materiál Obj. č.

Púzdro na opasok S Nylon 289-038-JA
Púzdro na opasok M Nylon 289-039-JA
Púzdro na opasok L Nylon 289-040-JA

Typ SECUMAX 350 SECUMAX 320

Materiál Plast vystužený sklenenými vláknami Plast vystužený sklenenými vláknami
hĺbka rezu (mm) [ks] 6 4
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 16 x 157 x 42 19 x 168 x 62
Obj. č. 288-999-JA 289-000-JA

Typ SECUPRO MARTEGO SECUPRO MERAK

Materiál Hliník Plast vystužený sklenenými vláknami
hĺbka rezu (mm) [mm] 9 9
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 22 x 160 x 58 22 x 138 x 55
Obj. č. 288-995-JA 288-994-JA

Typ SECUNORM 500 SECUNORM 300

Materiál Hliník Plast vystužený sklenenými vláknami
hĺbka rezu (mm) [mm] 17 17
Vonkajšie rozmery Š x H x V (mm) 22 x 154 x 38 22 x 154 x 38
Obj. č. 288-990-JA 288-991-JA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA
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Bezpečnostný nôž SECUNORM
 W automatické zaťahovanie čepele ponúka maximálnu bezpečnosť
 W akonáhle začnete rezať, pustite vysúvač - čepeľ tak po reze okamžite 
zmizne späť v rukoväti

 W vhodné pre pravákov aj ľavákov
 W jednoduchá výmena čepele 

 W plne automatické zaťahovanie čepele ponúka maximálnu bezpečnosť
 W akonáhle čepeľ opustí rezný materiál, sama sa zasunie do rukoväte
 W jednoduchá výmena čepele - integrovaný magnet zabráni vypadnutiu čepele
 W vhodné pre pravákov aj ľavákov

Viac produktov z kategórie 
Rezacie nástroje nájdete tu:

www.denios.sk/
kat/573509

https://www.denios.sk/products/289038
https://www.denios.sk/products/289039
https://www.denios.sk/products/289040
https://www.denios.sk/products/288999
https://www.denios.sk/products/289000
https://www.denios.sk/products/288995
https://www.denios.sk/products/288994
https://www.denios.sk/products/288990
https://www.denios.sk/products/288991
http://www.denios.sk/kat/573509
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Naše zákazové označenia sú dostupné v rôznych veľkostiach a materiáloch

Typ Zákaz fajčenia

Materiál Fólia Plast Hliník
Priemer [mm] 100 200 100 200 100 200 300
Obj. č. 267-591-JA 219-110-JA 285-109-JA 285-110-JA 290-517-JA 266-729-JA 266-728-JA

V našom sortimente nájdete široký výber zákazových označení v súlade s ISO 7010 ako aj zákazové označenia osvedčené v praxi.

Zákazové označenie Zákaz fajčiť

 W zákazové označenie zabraňuje správaniu, ktoré by mohlo predstavovať nebezpečenstvo
 W  zákazové označenie je ľahko rozpoznateľné podľa okrúhleho tvaru a červenej farby, vďaka tomu 
významne prispieva k bezpečnosti na pracovisku

 W svetlostále, s dlhou životnosťou

 

Typ Použiť ochranné okuliare

Materiál Fólia Plast Hliník
Priemer [mm] 30 50 100 200 200 300 200
Obj. č. 285-081-JA 285-082-JA 266-795-JA 266-793-JA 285-083-JA 285-084-JA 266-794-JA

V našom sortimente nájdete ucelený výber príkazových označení v súlade s ISO 7010 ako aj v praxi overené príkazové označenia.
Príkazové označenie Použiť ochranné okuliare

 W príkazové označenia vyznačujú ochranné opatrenia a tiež riziká a nebezpečenstvá na 
pracovisku, aby sa predišlo nehodám a poškodeniu zdravia

 W príkazové označenia prispievajú nielen k bezpečnosti práce, ale aj k ochrane zdravia 
Vašich zamestnancov

 W svetlostále, s dlhou životnosťou

 

Typ Výstraha pred horúcim povrchom

Materiál Fólia Plast Hliník
Dĺžka strany [mm] 25 50 100 200 200 100 200
Obj. č. 285-163-JA 285-164-JA 266-706-JA 266-703-JA 285-165-JA 266-705-JA 266-704-JA

V našom sortimente nájdete široký výber výstražných označení v súlade s ISO 7010 ako aj v praxi overené výstražné označenia.
Výstražné označenie Horúci povrch

 W výstražné označenia identifikujú potenciálne zdroje nebezpečenstva 
a prekážky a prispievajú tak nielen k lepšej informovanosti 
zamestnancov, ale aj k bezpečnosti práce všeobecne

 W svetlostále, s dlhou životnosťou

Vy
ba

ve
ni

e 
pr

ev
ád

zo
k

https://www.denios.sk/products/267591
https://www.denios.sk/products/219110
https://www.denios.sk/products/285109
https://www.denios.sk/products/285110
https://www.denios.sk/products/290517
https://www.denios.sk/products/266729
https://www.denios.sk/products/266728
https://www.denios.sk/products/285081
https://www.denios.sk/products/285082
https://www.denios.sk/products/266795
https://www.denios.sk/products/266793
https://www.denios.sk/products/285083
https://www.denios.sk/products/285084
https://www.denios.sk/products/266794
https://www.denios.sk/products/285163
https://www.denios.sk/products/285164
https://www.denios.sk/products/266706
https://www.denios.sk/products/266703
https://www.denios.sk/products/285165
https://www.denios.sk/products/266705
https://www.denios.sk/products/266704
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Typ Hasiaci prístroj

Materiál Fólia Plast Hliník
Š x V [mm] 150 x 150 200 x 200 150 x 150 200 x 200 150 x 150 200 x 200
fotoluminiscenčné áno
Baliaca jednotka (ks/BJ) 10 ks
Obj. č. 219-108-JA 219-142-JA 285-047-JA 285-048-JA 219-115-JA 219-143-JA

Typ Požiarny alarm

Materiál Hliník Plast
Š x V [mm] 150 x 150 200 x 200 150 x 150 200 x 200
fotoluminiscenčné áno
Baliaca jednotka (ks/BJ) 5 ks
Obj. č. 219-130-JA 219-131-JA 285-066-JA 285-067-JA

Typ Rebrík

Materiál Hliník Plast
Š x V [mm] 150 x 150 200 x 200 150 x 150 200 x 200
fotoluminiscenčné áno
Baliaca jednotka (ks/BJ) 5 ks
Obj. č. 290-237-JA 290-238-JA 290-239-JA 290-240-JA

Viac produktov z kategórie Požiarno 
bezpečnostné označenie nájdete tu:

www.denios.sk/kat/12910
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V našom sortimente nájdete široký výber protipožiarnych značiek podľa ISO 7010 / ISO 3864 a ďalších.

Štítok požiarnej ochrany Hasiaci prístroj

 W protipožiarne označenie označuje zariadenia alebo nástroje, ktoré sú dôležité z hľadiska požiarnej 
bezpečnosti

 W s potlačou, svetlostále, s dlhou životnosťou
 W všetky fotoluminiscenčné štítky disponujú silou svetla podľa DIN 6751

 

V našom sortimente nájdete rozsiahlu ponuku značenia požiarnej ochrany v podobe 
uhlových tabuliek, ktoré sú v priestore lepšie vidieť.

Protipožiarna uhlová tabuľka Požiarny alarm

 W štítok vyčnieva do priestranstva a je teda z diaľky viditeľný
 W všetky fotoluminiscenčné štítky disponujú silou svetla podľa DIN 6751 

 

V našom sortimente nájdete široký výber protipožiarnych označení napr. protipožiarnych 
štítkov a rohových označení, ktoré vyčnievajú do priestoru a sú tak lepšie viditeľné.

Protipožiarna vlajková tabuľka Záchranný rebrík

 W svetlostále, s dlhou životnosťou
 W všetky fotoluminiscenčné štítky disponujú silou svetla podľa DIN 6751

 

https://www.denios.sk/products/219108
https://www.denios.sk/products/219142
https://www.denios.sk/products/285047
https://www.denios.sk/products/285048
https://www.denios.sk/products/219115
https://www.denios.sk/products/219143
https://www.denios.sk/products/219130
https://www.denios.sk/products/219131
https://www.denios.sk/products/285066
https://www.denios.sk/products/285067
https://www.denios.sk/products/290237
https://www.denios.sk/products/290238
https://www.denios.sk/products/290239
https://www.denios.sk/products/290240
www.denios.sk/kat/12910
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Typ Núdzový východ smerom dole

Materiál Fólia Hliník Plast
Š x V [mm] 300 x 150 400 x 200 300 x 150 400 x 200 300 x 150 400 x 200
fotoluminiscenčné áno
Baliaca jednotka (ks/BJ) 10 ks 5 ks 10 ks 5 ks
Obj. č. 219-138-JA 219-139-JA 219-140-JA 219-141-JA 284-988-JA 284-989-JA

V našom sortimente nájdete široký výber bezpečnostných označení dľa ISO 7010 / ISO 3864 a i.
Bezpečnostné označenie ISO 7010

 W bezpečnostné značky označujú zariadenie alebo únikové cesty, ktoré sú dôležité pre záchranu osôb
 W s potlačou, svetlostále, s dlhou životnosťou
 W všetky fotoluminiscenčné značky disponujú silou svetla podľa DIN 6751 

 

 

Typ Prvá pomoc

Materiál Hliník Plast
Š x V [mm] 150 x 150 200 x 200 150 x 150 200 x 200
fotoluminiscenčné áno
Baliaca jednotka (ks/BJ) 5 ks
Obj. č. 173-703-JA 173-704-JA 285-014-JA 285-015-JA

V našom sortimente nájdete rozsiahlu ponuku bezpečnostných značiek v podobe uhlových tabuliek, ktoré sú v priestore lepšie vidieť.

Bezpečnostné označenie a uhlové tabuľky

 W vyčnieva do priestranstva, dobrá viditeľnosť z diaľky
 W všetky fotoluminiscenčné označenia disponujú silou svetla podľa DIN 6751 

 

 

Typ Zariadenia na výplach očí

Materiál Hliník Plast
Š x V [mm] 150 x 150 200 x 200 150 x 150 200 x 200
fotoluminiscenčné áno
Baliaca jednotka (ks/BJ) 5 ks
Obj. č. 173-709-JA 173-710-JA 290-444-JA 285-033-JA

V našom sortimente nájdete široký výber bezpečnostných značiek napr. vlajky, ktoré vyčnievajú do priestoru a sú teda viditeľnejšie.
Bezpečostné označenie - vlajka

 W s potlačou, svetlostále, s dlhou životnosťou
 W všetky fotoluminiscenčné štítky disponujú silou svetla podľa DIN 6751 

 
 

www.denios.sk/kat/12909

Viac produktov z kategórie 
Bezpečnostné označenia nájdete tu:
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https://www.denios.sk/products/219138
https://www.denios.sk/products/219139
https://www.denios.sk/products/219140
https://www.denios.sk/products/219141
https://www.denios.sk/products/284988
https://www.denios.sk/products/284989
https://www.denios.sk/products/173703
https://www.denios.sk/products/173704
https://www.denios.sk/products/285014
https://www.denios.sk/products/285015
https://www.denios.sk/products/173709
https://www.denios.sk/products/173710
https://www.denios.sk/products/290444
https://www.denios.sk/products/285033
https://www.denios.sk/kat/12909
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Rok kontrolných plakiet 2023 2024 2025 2026 2027

Farba modrá verzia červená verzia hnedá verzia žltá verzia oranžová verzia
Materiál Dokumentačná fólia
Priemer [mm] 30
Balenie (BJ) 5 oblouk
Obj. č. 290-128-JA 290-129-JA 290-130-JA 290-131-JA 290-132-JA

Rok kontrolných plakiet 2023 2024 2025 2026 2027

Materiál Fólia
Š x V [mm] 60 x 20
Balenie (BJ) 5 oblouk
Obj. č. 290-110-JA 290-111-JA 290-112-JA 290-113-JA 290-114-JA

Typ Symbol výkričník

Š x V [mm] 15 x 15 21 x 21 26 x 26 37 x 37 52 x 52 105 x 105
Materiál Fólia
Obj. č. 285-076-JA 191-810-JA 193-048-JA 191-812-JA 193-049-JA 193-050-JA

Kontrolná etiketa na káble 
(rôzne verzie, veľkosti a roky)

 W kontrolné nálepky označujú, kedy boli stroje, systémy a zariadenia naposledy 
kontrolované, a poskytujú informácie o tom, kedy sa musí vykonať ďalšia kontrola.

 W predovšetkým, potenciálne nebezpečné zariadenia a stroje musia byť pravidelne 
kontrolované odborným presonálom

 W ťažko odstrániteľné a odolné proti falšovaniu (opakované lepenie nie je možné)

k dispozícii v 2 rôznych verziách, veľkostiach, rokoch. Vyberajte v našom našom online shope  

Kontrolná etiketa na káble  
(rôzne verzie, veľkosti a roky)

 W kontrolné nálepky označujú, kedy boli stroje, systémy a zariadenia naposledy kontrolované 
a poskytujú informácie o tom, kedy sa musí vykonať ďalšia kontrola

 W predovšetkým potenciálne nebezpečné zariadenia a stroje musia byť pravidelne 
kontrolované odborným personálom

 W samolepiaca fólia s výbornou priľnavosťou

k dispozícii v 2 rôznych verziách, veľkostiach, rokoch. Vyberajte v našom našom online shope  

Označenie nebezpečných látok dľa GHS
 W značenie nebezpečných látok podľa GHS (Globaly Harmonized System) označujú viditeľne žieravé, 
toxické alebo výbušné chemikálie

 W od roku 2015 musia byť tieto chemikálie a zmesi identifikované pomocou značenia nebezpečnej látky
 W etiketa sa ľahko nalepí vďaka samolepiacej PVC fólii
 W všetkých deväť piktogramov nájdete v rôznych veľkostiach

Upozorňujeme, že klasifikácia Vašich nebezpečných látok môže byť vykonaná jedine oprávnenými osobami.  

Viac produktov z kategórie  
Kontrolné nálepky a označenia 
kvality nájdete tu:

www.denios.sk/kat/12908

Viac produktov z kategórie  
Symboly nebezpečných 
látok nájdete tu:

www.denios.sk/kat/12907
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https://www.denios.sk/products/290128
https://www.denios.sk/products/290129
https://www.denios.sk/products/290130
https://www.denios.sk/products/290131
https://www.denios.sk/products/290132
https://www.denios.sk/products/290110
https://www.denios.sk/products/290111
https://www.denios.sk/products/290112
https://www.denios.sk/products/290113
https://www.denios.sk/products/290114
https://www.denios.sk/products/285076
https://www.denios.sk/products/191810
https://www.denios.sk/products/193048
https://www.denios.sk/products/191812
https://www.denios.sk/products/193049
https://www.denios.sk/products/193050
https://www.denios.sk/kat/12908
https://www.denios.sk/kat/12907
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A

Absorbenty ������������ 311-345, 357-369, 561
Absorbenty na chemikálie��������������������������
������������������������������� 311-345, 357-369, 561
Absorpčné hady�����������������������������319-333
Absorpčné prostriedky �������������������������������
������������������������������� 311-345, 357-369, 561
Absorpčné rohože������������������315-332, 357
Absorpčné roly ����������������������315-330, 357
Absorpčné vankúše �����������������������319-333
Adaptér����������������������������������242-246, 276
Adaptér na závity ������������������242-246, 276
Aku čerpadlo ����������������������������������������246
Alarm na dvere ������������������������������614-615
Alarm únikových ciest �������������������614-615
Antistatické rohože �����������������������460-461
Antistatické sady��������������������������242, 268
Atex-čerpadlá ��������������������������������247-255
Atex-čerpadlá na kontajnery ���������247-255
Atex-miešacie zariadenia��������������258-259
Atex-miešacie zariadenia na stlačený 
vzduch��������������������������������������������258-259
Atex-miešacie zariadenia s prevodovkou ��
�������������������������������������������������������258-259
Atex-ručná lampa ��������������������������618-619
Atex-špirálový uzemňovací kábel���������������
�����������������������������������������������268-271, 396
Atex-sudové čerpadlá �������������������247-255
Atex-uzemňovací kábel ���������268-271, 396
Atex-vykurovacie plášte ����������������264-265
ATEX odsávače ������������������������������483-485
ATEX sudové ohrievače �����������������264-265
ATEX zdviháky �������������������������������304-305
Automatické navíjače hadíc ����������272-273

B

Balónové kanistre������������������107, 388-393
Bariéry ��������������������������� 327-329, 351-361
Bariéry na tekutiny 327-328, 348-361, 397
Baterky ������������������������������������������618-619
Bezpečnostná nádoba ��������������������������������
������������������������ 393-407, 473-475, 487-497
Bezpečnostné depoty �������� 30-31, 166-179
Bezpečnostné kanistre ��107, 388, 474-475
Bezpečnostné kanvice ��� 393-397, 474-475
Bezpečnostné kanvice z PE ���395-397, 474
Bezpečnostné koše na papiere ����487, 509
Bezpečnostné nádoby ��������������������������401
Bezpečnostné nádoby Falcon ���������������������
��������������������������������������� 395-401, 472-475
Bezpečnostné nádoby z ocele ��������������������
�����������������������������������������������396-399, 488
Bezpečnostné nádoby z PE �������������������������
���������������������������������������376, 395-397, 474
Bezpečnostné nádoby z ušľachtilej ocele
��������������������������������������� 396-400, 474-475
Bezpečnostné oblečenie ���������������428-429
Bezpečnostné odsávanie���������������410-415
Bezpečnostné okuliare �������������������������420
Bezpečnostné označenia �������450, 626-629
Bezpečnostné pásy������������������������431-433
Bezpečnostné reťaze ����������������������������599
Bezpečnostné rohože ��������������������452-461
Bezpečnostné rukavice������������������426-427
Bezpečnostné skrine � 30-31, 102-179, 191
Bezpečnostné sprchy���������������������448-449
Bezpečnostné stáčacie nádoby �����395-401
Bezpečnostné stáčacie podesty ��51, 68-69
Bezpečnostné sudy����������������362-363, 390
Bezpečnostné svetlá �������������312, 618-619
Bezpečnostné symboly ����������450, 626-629
Bezpečnostné tabuľky �������������������339-341
Bezpečnostné vane ������������������������������������
�������������������� 10-91, 289-290, 369-376, 491
Bezpečnostné vývesky�������������������339-341
Bezpečnostné zábradlia ����������������583-585
Bezpečnostné záchytné vane ���������������������
�������������������� 10-91, 289-290, 369-376, 491
Bezpečnostné zariadenie ��������������431-433
Bezpečnostné zberné nádoby��������488-498
Bezpečnostné značky ������������450, 626-629
Bezpečnostné zrkadlá��������������������604-605

Bezpečnostný nôž ���������������������������������625
Bezpečnostný popolník������������������513-514
Bezpečnostný stojatý popolník�������������514
Bezpečnostný vysávač�������������������482-485
Big Bag stohovacie konštrukcie ����558-559
Big Bag vypúšťacie zariadenie ������558-559
Big Bagy ����������������������������������������558-559
bio�x �����������������������������������������������464-467
Bio čistiaci prostriedok������������������464-467
Bodové odsávanie �������������������������416-417
Box na ochranu dýchacích ciest ����420-425
Boxy na chrániče sluchu����������������420-425
Boxy na hasiace prístroje ���������������������451
Boxy na lineárne žiarivky��������������348, 499

C

Caddy na odpadky ��������������������������������505
Čapovacie kohútiky ������������������������������������
����������������������� 107, 274-275, 377, 393-401
Čelné vozíky�����������������������������������520-531
Celotelové sprchy ��������������������������441-449
Čerpacia stanica pread-blu ������������������370
Čerpacie stanice����������������������������366-375
Čerpacie stanice na benzín �����������370-375
Čerpací rozprašovač ���������������������393, 475
Čerpadlá ��������������������������������246-256, 367
Čerpadlá na benzín�������������������������������245
Čerpadlá na chemikálie���������242-256, 367
Čerpadlá na kanistre ���������������������242-244
Čerpadlá na kontajnery ���������246-256, 367
Čerpadlá na kyseliny ���������������������244-246
Čerpadlá na minerálne oleje ����������������������
���������������������������������������174, 245-256, 367
Čerpadlá na nádoby ������174, 242-256, 367
Čerpadlá na naftu����������174, 245-256, 367
Čerpadlá na odstránenie zvyškov���������������
�����������������������������������������������246-256, 367
Čerpadlá na palivo ����������������250-256, 367
Čerpadlá na rozpúšťadlá ���������������242-249
Čerpadlá na stlačený vzduch���������247-255
Čerpadlá na tekutiny �������������174, 242-256
Čerpadlá s dvojitou membránou ���247-255
Čistenie bez rozpúšťadiel ��������������464-467
Čistenie dielov��������������������������������������472
Čistiace handry������������������������������476-479
Čistiace obrúsky ����������������������������476-479
Čistiace prostriedky�����������������������465-468
Čistiace stoly ���������������������������������464-472
Čistiace tekutiny����������������������������465-470
Čistiace zariadenia ����������������464-485, 505
Čistiaci prostriedok na chladné čistenie ����
��������������������������������������������������������������470
Čistiaci vozík�����������������������������������������505
Čistič dielov �����������������������������������464-472
Čistič malých dielov ��������������393, 464-474
Comeback-stĺpik �����������������������������������601

D

Dávkovacie kanistre ��������������107, 393-400
Dávkovacie kanvice �����������������������395-397
Dávkovacie kohútiky�����������������������������������
������������������������������� 107, 274-275, 377-401
Dávkovacie nádoby ��174, 370-378, 394-401
Dávkovacie skrine ��������������������������������107
Dávkovacie stanice ���������������������������10-11
DENSORB absorbenty ��������������������������������
������������������������������� 311-345, 357-369, 561
Depot na nebezpečné látky PolySafe ��������
�������������������������������������������������������166-171
Depoty na nebezpečné látky ����������������������
����������������������������������� 30-31, 166-179, 488
Depoty na plynové fľaše����������������180-193
Depoty na škodlivé látky ��� 30-31, 166-179
Detektor kovov ������������������������������480-481
Detektor únikov 17-21, 57-72, 96-112, 346
Dielenská stolička �������������������������574-575
Dielenské čističe ����������������������������������469
DIN-skrine ��������������������� 102-161, 190-191
DIN 15154 �������������������������������������438-447
DIN lekárničky �������������������������������434-435
DIN sprchy �������������������������������������440-447
Dopravná bezpečnosť ��������������������601-603

Dopravné kužele �����������������������������������601
Dopravné zrkadlá���������������������������604-605
Držadlo ���������������������������������������������������53
Držiaky na kanvice�����������������������32-39, 98
Držiaky na ochranný štít �����������������������421
Držiaky na odpadkové vrece��500-505, 529
Držiaky na odpadové sáčky ���500-505, 529
Držiaky na plynové fľaše ����������������������307
Držiaky na sudy ��������������������� 23-39, 56-62
Dvojstenné nádrže�����������������370-375, 488
Dvojstenné nádrže z plastu ������������������370
Dózy ������������������������������������������������������394

E

Ekologické skrine�������������������100-161, 191
Elektrické čerpadlá �������� 246-256, 366-367
Elektrické miešače ������������������������258-259
Elektrické miešacie zariadenia�������������������
�����������������������������������������������258-259, 376
Elektrické sudové čerpadlá ���246-256, 367
Elektronický ukazovateľ hladiny náplne �����
�������������������������������������������������������366-367
EN-skrine ����������������������� 102-161, 190-191
EN-sprchy ��������������������������������������440-447
EN 14470 �������������������������������102-161, 191
EN 15154 ���������������������������������������438-447
ESD-kanistre�����������������������������������������389
ESD-lopata �������������������������������������������342
ESD-rohože ������������������������������������460-461
ESD-sudy ���������������������������������������387-391
ESD odpadové vrecia ���������������������������511
ESD stoličky������������������������������������������575
Euro mrežové boxy �����������������53, 547, 566
Europalety �����������������������������166-167, 545
Euro stohovacie nádoby �����������������������553
Ex-chránené čerpadlá���������������������������249

F

Fajčiarske kabínky ��������������������������������515
Falcon ���������������������������� 395-399, 472-475
Farba podlahy ��������������������������������606-609
Farby ����������������������������������������������606-609
Farby na vyznačovanie podlahy�����606-609
Flammex koše na papier ��������������487, 509
Flexibilný stĺpik�������������������������������������601
Fľaše �����������������������������������������������������392
Fľaše na chemikálie�����������������������392-395
Fľaše na výplach očí ����������������������438-439
Fľaše na závit����������������������������������������392
Fľaše so širokým hrdlom�����������������������392
Fľaše s úzkym hrdlom ��������������������392-393
Fľaštičky s kvapátkom ��������������������������393

G

GGVSE nádoba ����������������������379-383, 394
GHS výstražné symboly ������������������������629
Granuláty ���������������������������������������342-345
Gumenné rohože ���������������������������452-461

H

Hadicové navíjače �������������������������272-273
Hasiaci prístroj �������������������������������������369
Hasiaci prístroj ABC �����������������������������369
Hasičský znak �������������������������������450, 627
Havarijné rohože ���������������������������348-353
Havarijné systémy ��������������������������������356
Havarijné umývadlo���������������356-359, 475
Havarijné vane ����������������������356-359, 475
Hlásič únikov ���� 17-21, 57-72, 96-112, 346
Hliníkové boxy �������������������������������554-555
Hliníkové fľaše��������������������������������������392
Hliníkové podestové rebríky �����������������579
Hygienické palety ������������������166-167, 545

I

IBC �������������������������������������������������379-383
IBC-lieviky��������������������������������������280-281
IBC-miešacie zariadenia����������������258-259
IBC-otvárač na poklopy ���������������������70-72

IBC-regály ����������������������������������92-99, 567
IBC-stanice ����������������������������������51, 68-73
IBC-vane ������������������ 13, 33-51, 68-73, 491
IBC kontajner ���������������������������������379-383
IBC vykurovací plášť ����������������������262-267
IBC záchytné vane ��� 13, 33-51, 68-73, 491
Indikátor únikov 17-21, 57-72, 96-112, 346
Indukčné vykurovacie zariadenia ���������266
Industriálne palety ����������������166-167, 545
Industriálne zrkadlo �����������������������604-605
Inliner ������������������������������������ 23-40, 89-99
ISO7010 ���������������������������������450, 626-629
Izolované sklady nebezpečných látok ��������
�����������������������������������������������163, 196-229

K

Kadinky �������������������������������������������������393
Kamuflážne rohože �������������������������������320
Kanister na nebezpečné látky �������388-401
Kanistre ���������������������������������107, 388-400
Kanistre na benzín�������������������������398-401
Kanistre na palivo �������������������������398-401
Kanistre z plastu����������������������������388-393
Kanistre z ušľachtilej ocele �����������396-401
Kanvice na jemné dávkovanie�������396-397
Kanvice na olej ��������������174, 378, 394-395
Kanvice z plastu �������������������174, 378, 395
Kanvice z ušľachtilej ocele ������������396-397
Klanicové palety �����������������������������������546
Kohútiky��������� 107, 274-275, 377, 393-401
Kohútiky na sudy �����������107, 274-275, 377
Kohútiky plastu���������������������107, 377, 393
Kohútiky z mosadze ������������������������������274
Kombinácia odpadového koša a popolníka 
�������������������������������������������������������513-514
Kombi regály �������������������������������������95-99
Kompaktná výklopná nádoba ��������539-540
Kompaktné nádrže�������������������������370-378
Kompaktné vyklápače �������������������540-543
Kontajner na nebezpečný materiál ������������
�������������������������������������������������������379-383
Kontajnerové miešacie zariadenia 258-259
Kontajnery na plynové fľaše����������186-193
Kontrola únikov 17-21, 57-72, 96-112, 346
Kontrolné zrkadlo ��������������������������604-605
Koše na papier ������������������������������487-512
Kotúče ��������������������������������������������������321
Kremenný piesok pre popolníky �����������513
Kryt na kanál ���������������������������������348-353
Kryty ��������������������������������������������������16-34
Kryty na sudy �������������������������������������16-34
Kryty na zátky ���������������������������������������387
KTC-stanice ���������������������������������51, 68-73
KTC-záchytné vane ����������������������51, 68-73
Kufríky prvej pomoci����������������������434-435
Kyselinové sorbenty ������331, 342-345, 357
Kľúč na sudy ����������������������������������274-277

L

Laboratórne čerpadlá ������������246-256, 367
Laboratórne fľaše ���������������������������������392
Laboratórne kadičky �����������������������������393
Laboratórne kanistre �������������107, 393-401
Laboratórne kanistre z ušľachtilej ocele ����
�������������������������������������������������������398-401
Laboratórne kanvice ����������������������396-397
Laboratórne kanvice z ušľachtilej ocele
�������������������������������������������������������396-397
Laboratórne lieviky 278-279, 389-401, 474
Laboratórne misky ��������������������������������394
Laboratórne nádoby �����������������������������394
Laboratórne odsávanie������������������412-416
Laboratórne pracoviská �����������������412-415
Laboratórne skrine ����������������100-161, 191
Laboratórne stoly ��������������������������411-415
Laboratórne vane ���������������������������������������
������������������������ 10-15, 48-55, 289-290, 394
Laboratórne vedrá ��������������������������������407
Lampy ������������������������������������312, 618-619
Lampy na hlavu �����������������������������618-619
Lampy na prilbu �����������������������������618-619
Laná ������������������������������������������������������431
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Laná na držanie ������������������������������������ 431
Laná s oplášteným jadrom ������������������� 431
LED-lampy �����������������������������312, 618-619
Lekárničky��������������������������������������434-435
Lievik pre práškové látky ���������������������� 393
Lieviky�������������174, 278-281, 385-401, 474
Lieviky na sud ����������������174, 278-280, 385
Lieviky z plastu ������������������������������279-281
Lieviky z ušľachtilej ocele��������������393-401
Likvidácia pilín�������������������������������480-481
Logistické boxy ������������������������������526-531
Logistické vozíky����������������������������519-531
Lopata na sneh ������������������������������������� 562
Lopatky ������������������������������������������������� 342
Lopaty ��������������������������������������������������� 342
Lopaty na posypový materiál ������� 342, 562

M

Magnetické zberače ����������������������480-481
Magnetové metly ��������������������������480-481
Magnety na triesky �����������������������480-481
Manipulácia s mrežovými boxmi���546-547
Manipulácia so sudmi ��������������������������������
�������161, 181, 267, 286-305, 362, 385, 533
Manipulačná technika pre vykládku ����������
����������������������������������������127-134, 147-154
Maskovacie rohože ������������������������������ 320
Masky ��������������������������������������������������� 422
Masky na jedno použitie ���������������������� 422
Masky na jemný prach ������������������������� 422
Masky proti zápachu ���������������������������� 422
Masky s filtrami������������������������������������ 422
Masky s filtrami častíc ������������������������� 422
Membránové čerpadlá ������������������247-255
Meracie kanvice ������������������� 174, 378, 395
Mierky oleja ��������������������������������� 276, 385
Miešacie zariadenia ��������������248-259, 376
Miešacie zariadenia na stlačený vzduch ���
�������������������������������������������������������258-259
Miešacie zariadenia s prevodovkou�����������
�������������������������������������������������������258-259
Miešadlá a čerpadlá na kontajnery ����� 248
Miešadlá na stačený vzduch s ochranou 
proti výbuchom ������������������������������258-259 
Miešadlá s ochranou proti výbuchom ��������
�������������������������������������������������������258-259
Miesta na prelievanie �������������������������� 410
Mini-zásobník na rýchloobväzy ������������ 434
Mobilné čerpacie stanice������256, 368-375
Mobilné cisterny ���������������������������366-375
Mobilné nádrže na benzín �������������370-375
Mobilné naftové čerpacie stanice 368-372
Mobilné odsávače �������������������������������� 416
Mobilný zdvíhací stôl ��������������������534-535
Montáž ���������������������������127-134, 147-154
Montážne schodíky �����������������������576-577
Montážne vozíky����������������������������520-531
Montážne zdvíhacie stoly��������������534-535
Montážne žeriavy ��������������������������536-537
Mostíky na hadice �������������������������602-603
Mostíky na káble ���������������������������602-603
Mrazuvzdorné skladovanie����163, 187-231
Mrežové boxy ������������������������� 53, 547, 566
Mrežové deliace steny ������������������������� 581
Mrežové nástavce �������������������������������� 546
Mrežové nástavce na europalety ��������� 546
Multizberače ���������������������������������������� 488

N

Nadjazdný mostík ��������������������������������� 603
Nádoba na čistenie ���������������393, 473-475
Nádoba na nebezpečný materiál ��379-407
Nádoba na vlhčenie ����������������������473-474
Nádoba z ušľachtilej ocele �������������������������
����������������������������������������379-384, 396-401
Nádoby ������������������107, 174, 370-407, 496
Nádoby ASF�����������������������������������489-490
Nádoby ASP ����������������������������������������� 491
Nádoby Falcon����������������393-399, 472-475
Nádoby na chemikálie���107, 362-407, 496
Nádoby na čistiace handry����407, 487-497
Nádoby na diely ����������������������������472-474
Nádoby na diely pre nádoby na vlhčenie

�������������������������������������������������������473-474
Nádoby na diely pre umývacie stoly ���� 472
Nádoby na likvidáciu ����������������������������������
����������������348, 407, 486-513, 538-544, 558
Nádoby na močovinu�������������������� 370, 400
Nádoby na nebezpečný materiál���379-407
Nádoby na odpad ��������������������������������� 503
Nádoby na odpadky�������407, 487-513, 529
Nádoby na olej ��������������174, 378, 394-395
Nádoby na pevné látky������������������������� 487
Nádoby na suroviny 492, 503-508, 538-544
Nádoby na sypký materiál�������������538-544
Nádoby na tekutiny ���������������174, 378-401
Nádoby na triedenie surovín ����������������������
��������������������������������492, 503-508, 538-544
Nádoby na triedený odpad �������������������������
��������������������������������492, 503-508, 538-544
Nádoby na veľký odpad �����������������496-512
Nádoby na ťažký náklad ����������������������� 551
Nádoby s čapovacím kohútikom ���400-401
Nádoby s kohútmi z ušľachtilej ocele ��������
�������������������������������������������������������400-401
Nádrže ����������������������������366-383, 486-491
Nádrže na benzín���������������������������370-375
Nádrže na chemikálie��������������������370-383
Nádrže na likvidáciu �������366-374, 486-491
Nádrže na naftu�����������������������������366-374
Nádrže na nebezpečné látky ����������������������
����������������������������������������366-375, 486-488
Nádrže na olej �������������������������������366-374
Nádrže na palivo ���������������������������366-375
Nádrže na použitý olej����366-374, 486-488
Nádrže na tekutiny ����������������366-383, 488
Nádrže na vykurovací olej �������������366-374
Nádrže z plastu����������������������368-378, 486
Nádrž na starý olej ���������366-374, 486-488
Nádrž so sklápacím dnom �������������������� 542
Naftové čerpacie stanice ��������������368-373
Náhradné diely ���������������127-134, 147-154
Nájazdová ochrana�����93-99, 566, 582-600
Nájazdové rampy�������������������������������43-45
Nájazdový ochranný stĺpik ������������������� 592
Nalievacie a výtokové lieviky ���������������������
��������������������������������278-280, 385, 398-401
Náradie vo verzii Ex�����������������������622-624
Nárazová ochrana ������93-99, 566, 582-598
Násadky na mrežové boxy�������������������� 547
Násadky na palety�������������������������������� 546
Nástavce s obehovým filtrom 147, 158-160
Navíjače hadíc�������������������������������272-273
Navíjače káblov ������������������������������������ 272
Neiskrivé náradie ��������������������������622-624
Nerezové sudy �������������������������������������� 384
Nitrilové rukavice ��������������������������������� 427
Nožnicové zábrany ������������������������������� 600
Nožnicové zdvíhacie stoly �������������������� 535
Nožnicové zdvíhacie vozíky �����������534-535
Nožnicový zdvíhací vozík ���������������534-535
Núdzová výstroj �����������������������������438-447
Núdzové boxy ����������������312, 334-341, 369
Núdzové sady ����������������312, 334-341, 369
Núdzové sprchy �����������������������������438-449
Núdzové vybavenie �����������������������434-435
Nylonové pletené rukavice������������������� 426

O

Obdĺžnikové nádoby ����������������������������� 394
Obdĺžnikové nádoby z plastu ���������������� 406
Obloženia priestoru ����������������42-45, 74-75
Obracač sudov �������������������������������������� 296
Obrúsky������������������������������������������476-479
Obväzy �������������������������������������������434-435
Oceľové kanvice ����������������������������������� 394
Oceľové sudy ���������������������������������������� 385
Oceľové vane ������������������10-41, 85-91, 491
Oceľové vozíky na fľaše �������� 189, 309, 528
Oceľové záchytné vane�������������������������������
���������������������������� 10-51, 68-73, 85-91, 491
Oceľové zberné nádoby ������������������������ 488
Oceľový lievik ����������������278, 393-401, 474
Oceľový rúrový vozík ����������������������������� 518
Ochrana hlavy��������������������������������������� 421
Ochrana nefajčiarov ����������������������������� 515
Ochrana plnenia ��������������������������������69-73

Ochrana podlahy ���������������������������������� 321
Ochrana pred dažďovou vodou �������������������
�����������������������������������������������356-359, 475
Ochrana pred striekaním �������������������32-39
Ochrana profilov a hrán �����������������587-595
Ochrana proti odkvapkávaniu vody ������������
�����������������������������������������������356-359, 475
Ochrana sluchu������������������������������������� 425
Ochranná stena ���������������������������������32-39
Ochranné boxy�������������������������������420-425
Ochranné boxy na okuliare������������420-425
Ochranné boxy OOP�����������������������420-425
Ochranné hrádze �������������������348-361, 397
Ochranné kryty ����������������������������������16-34
Ochranné manžety proti rozstreku ������� 354
Ochranné masky ����������������������������������� 422
Ochranné mreže pre stroje ������������������� 580
Ochranné nárazníkové rohy �����������583-591
Ochranné nárazníkové zábradlia ���583-585
Ochranné oblečenie ����������������������428-429
Ochranné oblečenie na jedno použitie�������
�������������������������������������������������������428-429
Ochranné oblúky����������������������������588-591
Ochranné odevy�����������������������������428-429
Ochranné okuliare �������������������������������� 420
Ochranné overály ��������������������������428-429
Ochranné overaly na chemikálie ���428-429
Ochranné prilby ������������������������������������ 421
Ochranné profily ����������������������������586-595
Ochranné rukavice�������������������������426-427
Ochranné steny ���������������������������������32-39
Ochranné štíty �������������������������������������� 421
Ochranné systémy proti nárazom��������� 595
Ochranné vane �������������������������������������������
�������������������� 10-91, 289-290, 369, 486-491
Ochranné zábradlia �����������������������583-585
Ochranný kryt na hasiaci prístroj ��������� 451
Ochranný rúrkový nárazník ������������588-591
Očné núdzové stanice �������������������438-443
Očné sprchy �����������������������������������438-447
Odber vzorky kvapalín �������������������������� 282
Odber vzorky pevných látok������������������ 283
Odevy na jedno použitie ����������������428-429
Odkvapkávacie vane������������� 376, 394, 486
Odlučovač olejov ���������������������������������� 484
Odmerka ����������������������������������������������� 393
Odmerky s úchytom ������������������������������ 393
Odpadkové vrece ���������������������������493-512
Odpadkové vrecia ��������������������������493-511
Odpadové koše ������������������������������496-512
Odpadové nádoby��������������������������496-512
Odpadové sáčky ����������������������������493-512
Odpadové vrecia����������������������������493-512
Odpadový kôš ��������������������������������487-512
Odsávač azbestu ���������������������������������� 485
Odsávače do lekárne ���������������������412-415
Odsávače na dym pri zváraní ��������416-417
Odsávače s ochranou proti výbuchom �������
�������������������������������������������������������483-485
Odsávacie hady �����������������������������319-326
Odsávacie prepojenie pre skladovacie 
nádrže ��������������������������������������������366-367
Odsávacie stoly ������������������������������������ 410
Odsávacie systémy������������������������410-415
Odsávacie ventilátory��������������������416-417
Odsávacie zariadenia ��������������������410-417
Odsávanie pracovísk ���������������������410-417
Odsávanie s ochranou proti výbuchom �� 417
Odstredivé čerpadlá ����������������������������� 252
Ohňovzdorné koše na papier �������� 487, 509
Ohňovzdorné skrine ���������������102-161, 191
Ohňovzdorné skrine na nebezpečné látky ��
�������������������������������������������������������124-154
Oily Waste Can ������������������������������������ 493
Okrúhle kohútiky��������������������������� 107, 377
Okrúhle nádoby ���������������������376-378, 394
Okrúhle sudy����������������������������������384-391
Okuliare ������������������������������������������������ 420
Olejové bariéry ������������������������������327-329
Olejové čerpadlá �������������������174, 245-257
Olejové hady����������������������������������������� 326
Olejové plaváky ������������������������������������ 484
Olejové regály �������� 28-29, 66-99, 564-567
Olejové sklady �������������������������������������� 187
Olejové sorpčné roly��������������322-327, 357

Olejové sudové čerpadlá �������174, 245-255
Olejové vankúše ����������������������������319-333
Olejové zásobovacie kanvice ���������������������
���������������������������������������174, 378, 394-395
Olejové zátarasy ����������������������������327-329
Olejový absorbent ��315-327, 342-345, 357
Osobné ochranné vybavenie ���������420-433
Otočná stolička������������������������������574-575
Otvárač sudov��������������������������������274-277
Oválne fľaše ����������������������������������������� 392
Overaly ������������������������������������������428-429
Označenia ���������������������������������������������������
�������� 450, 492, 503-507, 538-544, 626-629
Označenie cesty ����������������������������������� 628
Označenie únikových ciest ������������������� 628
Označovacie zariadenia�����������������608-609

P

Pákové čerpadlá ��������������������174, 242-255
Paletové boxy ������������������������������� 498, 550
Paletové klanice ����������������������������������� 546
Paletové regály��������������������������92-99, 567
Paletové záchytné vane������������������������������
������������� 18-25, 48-73, 88-91, 289-290, 369
Paletový vozík ��������������������������������532-533
Palety�������������������������������������166-167, 545
Palety na leteckú prepravu����166-167, 545
Palety na ochranu vody ������������������������������
���������������� 10-74, 85-91, 289-290, 369, 491
Palety na plynové fľaše ���������������� 189, 309
Palety na sudy z PE��������������������23-65, 369
Palety plastu���������51, 72-73, 166-167, 545
Panoramatické okuliare������������������������ 420
Panoramatické zrkadlo ������������������������� 605
Papierové vrecia ����������������������������������� 510
Parkovacie nárazníky ���������������������������� 601
Parkovací prah �������������������������������������� 601
PE-bezpečnostné nádoby ��������������������� 376
PE-bezpečnostné vane �������������������������������
������18-25, 48-73, 88-91, 289-290, 369-376
PE- dózy ������������������������������������������������ 394
PE-kanistre ����������������������������107, 388-400
PE-lieviky ����������������174, 279-281, 398-401
PE-mobilné nádrže�������������������������368-370
PE-mrežové rošty ��������������16-41, 59-60, 85
PE-nádrže�������������������������������368-377, 486
PE-odkvapkávacie vane �������������49-65, 369
PE-odpadové vrecia �����������������������493-512
PE-palety ���������������������������49-65, 369, 545
PE-plniace kanistre��������174, 378, 395-397
PE-plniace stanice ������48-73, 289-290, 369
PE-podlahové plošiny ����������������������������� 74
PE-regálové vane��������������������48-55, 88-91
PE-regálové vozíky�������������������������520-531
PE-stohovacia nádoba �������������������548-549
PE-sudy ������������������������������������������378-391
PE-sudy s poklopmi �����������������������378-391
PE-vane � 18-25, 48-73, 88-91, 289-290, 369
PE-veko�������������������������������������384-387, 508
PE-viacúčelové nádoby������������������������� 376
PE-vložné vane �����������������������23-40, 89-99
PE-vrecia����������������������������������������493-512
PE-výklopná nádoba ����������������������538-539
PE-záchytné vane ���������������������������������������
������18-25, 48-73, 88-91, 289-290, 369-376
Pedálový odpadkový kôš ���������������500-507
PE fľaše������������������������������������������392-393
PET- fľaše ���������������������������������������������� 392
Piestové čerpadlá ��������������������������������� 244
Plachta na ochranu proti striekaniu �����������
�������������������������������������������������������354-356
Plachty na odvádzanie vody ��356-359, 475
Plastová nájazdová ochrana����������587-600
Plastová stohovacia nádoba ���������548-549
Plastové dózy���������������������������������������� 394
Plastové fľaše ����������������������� 174, 378, 392
Plastové kanistre �������������������107, 388-400
Plastové nádoby ����������������������������376-378
Plastové poháre������������������������������������ 393
Plastové sudy ��������������������������������376-391
Plastové vane ���������������������������������������������
������18-25, 48-73, 88-91, 289-290, 369-376
Plastové záchytné vane ������������������������������
������������� 18-25, 48-73, 88-91, 289-290, 369
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Plavák ��������������������������������������������������� 484
Plechové vedro ����������������������������� 407, 496
Plné okuliare����������������������������������������� 420
Plniace armatúry ���������������������������366-367
Plniace držiaky������������������������23-39, 56-62
Plniace kanistre ���������������������107, 388-401
Plniace lieviky���������������������������������������������
�������� 174, 278-281, 366-367, 385-401, 474
Plniace vane ���������������48-73, 289-290, 369
Ploché veká ������������������������������������������ 508
Plochy z mriežkovej konštrukcie �����������������
������������������������������������������16-41, 59-60, 85
Plošinové váhy�������������������������������������� 621
Plytké vane ���������10-91, 289-290, 369, 491
Pochôdzne sklady ����������163, 187, 206-217
Počítadlo množstva ���������������246-256, 367
Podávač sudov�������161, 267, 292-303, 362
Podestové rebríky ��������������������������������� 579
Podesty ������������������������������������������376-378
Podlahové roly �������������������������������������� 321
Podlahové rohože ��������������������������452-461
Podlahové rohože na pracovisko ���������� 454
Podlahové plošiny ������������������42-45, 74-75
Podlahové plošiny z plastu ��������������������� 74
Podlahové plošiny z ušľachtilej ocele ���� 74
Podlahové vane ������������������������������������������
������������ 10-91, 289-290, 357-369, 475, 491
Podlahové vane na regály �����������������88-91
Podlahové vane z PE pre regály ��������88-91
Podlahové vane z ušľachtilej ocele ������������
�����������������������������������������������������10-15, 74
Podnikové lekárničky ���������������������434-435
Podstavce na oceľové sudy ������������������������
���������������������������������������286-287, 362, 385
Podstavné skrine ���������������������������158-159
Podvozky ����������������������������������������519-528
Pojazdné havarijné vane 10-15, 48-53, 289
Pojazdné nádoby na veľký odpad ��487-503
Pojazdné odpadové nádoby������������������������
���������������������������������������487, 500-501, 529
Pojazdné pracovné stoly����������������523-525
Pojazdné záchytné vane �10-25, 48-56, 289
Pojazdné zberné nádoby 492-508, 538-544
Pojazdný vozík �����������������������508, 519-528
Poličky z mriežkovej konštrukcie ����������������  
������������������������������������������16-41, 59-60, 85
Policové regále ��������������������������76-83, 564
PolySafe systémy ������ 18-25, 48-73, 88-91,
������������������������������� 166-171, 289-290, 369
Polystyrénové zberače�������������������������� 501
Pomoc na plnenie �������70-72, 174, 274-281
��������������������������������������������� , 370-395, 474
Ponorná nádoba ����������������������������473-474
Ponorné čistenie ���������������������������464-472
Popolník na stenu ��������������������������������� 514
Popolníky ���������������������������������������513-514
Popruhové zahradzovacie pásy �����596-597
Poschodový vozík���������������������������519-531
Postrekovacia fľaša ������������������������������ 475
Postrekovacie kanvice ������������������ 393, 475
Postrekovacie kanvice z ušľachtilej ocele ��
������������������������������������������������������ 393, 475
Postroje pre prácu vo výškach�������������� 431
Posuvné dvere Protipožiarne sklady�����������
�������������������������������������������������������226-231
Posypový vozík�������������������������������������� 563
Požiarne sklady�������163, 192-193, 214-231
Požiarny sklad na plynové fľaše ����190-193
Pozinkované police z mriežkovej 
konštrukcie �����������������������16-41, 59-60, 85
Pozorovacie zrkadlo �����������������������604-605
PP-kadičky �������������������������������������������� 393
Pracoviská pre nebezpečné látky ��410-415
Pracovná stolička ��������������������������574-575
Pracovné oblečenie �����������������������428-429
Pracovné plošiny ���������������������������576-577
Pracovné podesty ��������������������������576-579
Pracovné rohože ����������������������������452-461
Pracovné rukavice �������������������������426-427
Pracovné stoly �������������������������������410-415
Práškový hasiaci prístroj ���������������������� 369
Predvoľba množstva ��������������246-254, 367
Predĺženie vidlíc ����������������������������������� 537
Predĺženie vidlíc vysokozdvižného vozíka���
�������������������������������������������������������������� 537

Preprava mrežových boxov �������������������������
�����������������������������������������53, 546-547, 566
Preprava nebezpečného materiálu�������������
����������������������������������������362-363, 379-407
Preprava sudov ���������������������������� 161, 181, 
����������������������� 239-255, 267-268, 286-306,  
������������������������328-349, 362-363, 385, 533
Prepravná nádoba z ušľachtilej ocele ��������
�����������������������������������������������384, 398-403
Prepravná plošina������������������505-508, 528
Prepravné boxy z hliníka����������������554-555
Prepravné fľaše ������������������������������������ 392
Prepravné kanistre ������������������������388-401
Prepravné kanvice ���������174, 378, 394-397
Prepravné konštrukcie �������������������������� 505
Prepravné konštrukcie na plynové fľaše
���������������������������������������189, 308-309, 528
Prepravné nádoby��������������������������������� 394
Prepravné vane�������������������������������������������
���������������� 10-65, 85-91, 289-290, 369, 491
Prepravné zariadenia�������������505, 518-531
Prepravníky ���������������������505-508, 519-528
Prepravný vozík������������������������������505-531
Prepravný vozík z ľahkého kovu �����554-555
Presné váhy ������������������������������������������ 620
Prevádzkové vývesky ���������������������339-341
Priemyselná stolička ���������������������574-575
Priemyselné absorbenty 311-320, 331, 357
Priemyselné bezpečnostné sprchy 448-449
Priemyselné čerpadlá ������������246-257, 367
Priemyselné nádrže �����������������������370-377
Priemyselné odsávače�������������������482-485
Priemyselné vedro ������������������������ 407, 496
Priemyselné žeriavy�����������������������536-537
Priemyselný mrežové boxy ����� 53, 547, 566
Priestorovo úsporné kanistre ��������������� 393
Priestor pre nabíjanie líthium-ionových 
batérií ������������������������������������154, 230-231
Prietokomer ���������������������������246-256, 367
Prietokové počítadlo��������������246-256, 367
Prilby����������������������������������������������������� 421
Prilby na ochranu pri práci ������������������� 421
Profily na ochranu rohov����������������587-595
Protipožiarne koše na papier�������� 487, 509
Protipožiarne ochranné tabule ����� 450, 627
Protipožiarne sklady �����������������������������������
��������������������������������163, 192-193, 214-229
Protipožiarne sklady nebezpečných látok
��������������������������������163, 192-193, 214-229
Protipožiarne sklady Pochôzne �������������������
�����������������������������������������������163, 214-217
Protipožiarne sklady Regalsysteme �����������
�������������������������������������������������������222-229
Protipožiarne sklady s posuvnými dverami
�������������������������������������������������������226-231
Protipožiarne skrine������������������������������������
������������������������ 122-140, 158-161, 190-193
Protišmykové nátery ����������������������606-611
Protišmykové rohože ���������������������610-611
Protišmykové rohože ���������������������������� 454
Protišmykové pásky �����������������������610-611
Protiúnavové rohože ����������������������452-461
Prvá pomoc ������������������������������������434-435
Príložné rebríky ������������������������������������� 578
Prípojné zariadenia na vysokozdvižný 
stohovač ���������161, 294-297, 504, 536-547
Prírubové tesnenia ������������������������������� 354
Príslušenstvo k nádržiam�������107, 372-377
Príslušenstvo ku naftovým čerpacím 
staniciam ���������������������������������������372-374
Prístavná výklopná nádoba �����������540-543
Prístavný vozík �������������������������������518-531
PSA ������������������������������������������������420-433
PSM-skrine ����������������������������102-161, 191
Pultová stolička �����������������������������574-575
Puro-X čistiace prostriedky ������������������ 469
Puzdrá na kľučky únikových dverí ��614-615
PVC-rukavice ���������������������������������������� 427
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Rebríky�������������������������������������������576-579
Rebríky z hliníka ����������������������������576-579
Regálová nájazdná ochrana �����������������������
������������������������������������93-99, 566, 586-591

Regálové kanistre��������������������������������� 393
Regálové palety�������������������������76-83, 564
Regálové priehradky ���������������������������� 556
Regálové sklady �������������196-201, 222-229
Regálové vane ������������������������48-55, 88-91
Regálové záchytné vane��������������������88-91
Regály��������������������� 28-29, 66-99, 564-567
Regály na chemikálie ���������������������������������
�������������������������������� 28-29, 66-99, 564-567
Regály na malé nádoby �������29, 67-87, 564
Regály na nádoby ��� 28-29, 66-99, 564-567
Regály na nebezpečné látky�����������������������
�������������������������������� 28-29, 66-99, 564-567
Regály na postavenie ������������29, 67, 85-87
Regály z ušľachtilej ocele����������������������� 82
Retardéry ���������������������������������������602-603
Rezacie nástroje ����������������������������������� 625
Reťaze��������������������������������������������������� 599
Riadenie únikov ������������������������������������������
��� 17-21, 57-72, 96-112, 346-361, 397, 475
Rohože �������������������������������������������������� 321
Rohože do vonkajších priestorov���������� 327
Rohože proti pošmyknutiu �������������452-461
Rohože proti únave������������������������452-461
Rotačné čerpadlá ��������������������������245-255
Rotačné čerpadlá s ručnou kľukou 245-255
Rozpoznávanie únikov ��������������������������������
�������������������������� 17-21, 57-72, 96-112, 346
Rozprašovač ��������������������������������� 393, 475
Ručné čerpadlá�������174, 242-256, 366-367
Ručné miešadlo k kľukou�������258-259, 376
Ručný miešač  �������������������������������������� 376
Ručný zdvíhací vozík ����������������������532-533
Rukavice ����������������������������������������426-427
Rukavice na chemikálie������������������������ 427
Rukavice na ochranu proti chemikáliam ����
�������������������������������������������������������������� 427
Rukavice na ochranu proti rezom ��������� 426
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Sáčky z plastu��������������������������������501-512
Sady ADR ����������������������312, 334-341, 369
Safe depoty ������������������������30-31, 166-179
Safe palety �������������������������������������������������
���������������� 10-73, 85-91, 289-290, 369, 491
Samohasiace koše na papier ������� 487, 509
Samohasiaci poklop ����������������������������� 487
Samovyklápač �������������������������������540-543
Schodíkové rebríky ������������������������578-579
Schodíky ����������������������������������������366-367
Servis a údržba ���������������127-134, 147-154
Širokouhlé zrkadlo �������������������������������� 605
Sitkové dno������������������������������������������� 472
Skladacie vane ����������������������356-359, 475
Sklad na nebezpečné látky������������187-213
Sklad nebezpečných látok Regálové 
systémy ��������������������������196-201, 222-229
Skladovacia skriňa pre Li-ion batérie���������
�������������������������������������������������������152-154
Skladovacie boxy���������������������������������� 557
Skladovacie boxy na sudy ��30-31, 166-179
Skladovacie držiaky ������������������������������ 401
Skladovacie nádoby �����������������������������������
���������� 53, 107, 362-407, 496-498, 547-566
Skladovacie nádrže �����������������������366-377
Skladovacie nádrže a na likvidáciu ������������
�������������������������������������������������������366-374
Skladovacie palety ����������������166-167, 545
Skladovacie priestory ��������������������187-213
Skladovacie systémy �������������163, 196-231
Skladovanie IBC ��������������30-31, 51, 68-73,
�����������������������  166-179, 196-205, 218-229
Skladovanie na voľnom priestranstve 
Sklad nebezpečných látok �����163, 196-229
Skladovanie plynových fliaš ����������180-193
Skladovanie vo vnútri budov Sklad 
nebezpečných látok ���������������163, 196-229
Skladové regále������ 28-29, 66-99, 564-567
Sklady na chemikálie ��������������������187-213
Sklady na palivo ����������������������������368-375
Sklady na sudy Sklady nebezpečných 
látok��������������������������������196-205, 218-229
Sklady nebezpečných látok s požiarnou 
odolnosťou��������������163, 192-193, 214-229

Sklady nebezpečných látok SteelSafe
�������������������������������������������������������172-179
Sklady pre líthium-ionové batérie �230-231
Sklápače ����������������������������������������538-543
Sklápače z plastu ��������������������������538-539
Sklápacie schodíky ������������������������576-577
Sklopný stĺpik ��������������������������������598-601
Skrine G30/G90 �����������������������������190-191
Skrine na chemikálie �������������100-161, 191
Skrine na fľaše s tekutým plynom �180-193
Skrine na hasiace prístroje ������������������ 451
Skrine na jedy������������������������100-161, 191
Skrine na kyseliny �������������������������112-119
Skrine na kyseliny a zásady ����������112-119
Skrine na kľúče ������������������������������������� 616
Skrine na malé nádoby����������100-161, 191
Skrine na náradie ��������������������������568-572
Skrine na nebezpečné látky �����������������������
������������������������������������30-31, 100-179, 191
Skrine na olej ��������������������������������100-119
Skrine na pesticídy ������������������������122-123
Skrine na plynové fľaše �����������������180-193
Skrine na šaty��������������������������������������� 573
Skrine na skladovanie ���100-161, 191, 573
Skrine na škodlivé látky ��������100-161, 191
Skrine na sudy ��������������������30-31, 160-179
Skrine na tlakové plynové fľaše ����180-193
Skrine na zásady ���������������������������112-119
Skrine s harmonikovými dverami ���������������
�����������������������������������������������102-161, 191
Skrine s obehovým vetraním ���������149-151
Skrine s požiarnou ochranou ����������������������
����������������������������������������102-161, 190-193
Skrine z plastu �������������������������������112-119
Skrinky na kľúče ����������������������������������� 616
Skrinky na lieky �����������������������������434-435
Skrinky na prostriedky na upratovanie �� 573
Skrinky pre materiál ����������������������568-572
Skrinky prvej pomoci ���������������������434-435
Slenené poháriky���������������������������������� 393
Slúchadlá���������������������������������������������� 425
Smerové tabule ������������������������������������ 628
Smetný kôš na stenu ���������������������������� 500
SmokeCenter ���������������������������������������� 515
Snímač hraničnej hodnoty�������������������� 372
Snímač únikov �� 17-21, 57-72, 96-112, 346
Sorbenty ����������������������������������������������� 321
Špeciálne absorbenty��������������������342-345
Špeciálne sorpčné roly ����������330-333, 357
SpillGuard® ������� 17-21, 57-72, 96-112, 346
Špirálové uzemňovacie káble s ochranou 
proti výbuchom ����������������������268-271, 396
Špirálový uzemňovací kábel ����������268-270
Spojovacie koľaje ������������������������������43-45
Spojovacie prvky �������������������������������43-45
Spojovacie prvky pre podlahové plošiny ����
�����������������������������������������������������������43-45
Spojovací prvok ���������������������������������43-45
Sprchy na tvár �������������������������������440-443
Stáčacie čerpadlá����������174, 242-256, 367
Stáčacie kohútiky �����������274-275, 387-401
Stáčacie miesta����������48-73, 289-290, 369
Stáčacie regály����������������������29, 67, 85-87
Stáčacie skrine ������������������������������������� 107
Stáčacie stanice �����������������������������������������
������������� 10-11, 23-73, 85-87, 289-290, 369
Stáčacie stanice z PE �48-73, 289-290, 369
Stáčacie stoly ��������������������������������411-415
Stáčacie vane � 10-11, 48-73, 289-290, 369
Stacionárne nádrže �����������������������373-375
Stanice na nebezpečné látky ������������30-31
Stavebné vedro ���������������������������� 407, 496
Stavoznak ������������������������������������� 276, 385
Stohovacia nádoba������������������������548-553
Stohovacie depoty�����������������������������30-31
Stohovacie konštrukcie ���������������� 378, 559
Stohovacie nádoby z plastu ����������548-549
Stohovacie nádoby z ušľachtilej ocele �������
�������������������������������������������������������400-401
Stohovacie regály������������������29, 67, 85-87
Stohovacie stojany ������������������������������� 546
Stojan na odpadkové vrecia ��500-501, 529
Stojan na odpadové vrece�����500-501, 529
Stojan na reťaze ����������������������������������� 599
Stojany na plynové fľaše ���������������������� 307



Stojatý popolník ����������������������������513-514
Stolček�������������������������������������������574-575
Stolička������������������������������������������574-575
Stolička Dauphin ���������������������������574-575
Stoličky do čistých prostorov ��������574-575
Stoličky do laboratória ������������������������� 575
Stolové váhy ����������������������������������������� 620
Stolové vozíky��������������������������������520-528
Strážca dverí����������������������������������614-615
Stričky��������������������������������������������������� 393
Štuple na ochranu sluchu��������������������� 425
Štíty ������������������������������������������������������ 421
Stĺpiky��������������������������������������������592-598
Sudová zdvižka ��������������161, 267, 294-305
Sudové adaptéry ���������������������������������� 276
Sudové bandáže ����������������������������������� 355
Sudové čerpadlá������������174, 242-256, 367
Sudové depoty�������������������������������166-179
Sudové kliešte �����������������������292-293, 362
Sudové miešacie zariadenia ���������258-259
Sudové palety�������������������������23-24, 50-65
Sudové príslušenstvo ���������������������������������
������������ 70-72, 174, 274-281, 370-395, 474
Sudové regály����������������29, 67, 85-99, 567
Sudové svorky �����������������������292-293, 362
Sudové vane ��� 10-31, 42-91, 289-290, 369
Sudové zdvíhacie zariadenia ����������������������
�����������������������161, 267, 291-303, 362, 533
Sudový ohrievač ����������������������������262-267
Sudový podstavec �286-291, 362, 385, 533
Sudový prepravný zdvíhač ��������������������������
���������������������������������������267, 288-303, 533
Sudový vozík ��������������������������288-291, 533
Sudový zdvíhací vozík ����267, 291-303, 533
Sudy�����������������������������������������������378-391
Sudy s lemom ��������������������������������������� 387
Sudy s vekomi �������������������������������384-385
Sudy so širokým hrdlom ����������������390-391
Sudy so super širokým hrdlom ������������� 390
Sudy so zátkou ������������������������������384-385
Sudy z plastu �������������������������107, 378-391
Sušiace pece ���������������������������������234-235
Svietidlá ��������������������������������312, 618-619
Svietidlo na hlavu��������������������������618-619
Symboly na nebezpečné látky �������������� 629
Symboly nebezpečného materiálu ������� 629
Systém na vyznačovanie podlahy �606-609
Systémové čističe dielov���������������464-471
Systémové regálové vane �����������������88-91
Systémové regálové vane z PE����������88-91
Systémy deliacich stien ����������������������� 581
Systémy na ochranu plôch �������������������������
�������������������������������� 42-45, 74-75, 587-594
Systémy na zoradenie ľudí ������������596-597
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T-code sudy ������������������������������������������ 362
Tabule ������������������������������������450, 626-629
Technologické bezpečnostné systémy �������
�����������������������������������������������163, 196-231
Tekutiny na výplach očí �����������������438-439
Telové sprchy ���������������������������������441-449
Tepelná technika ���������������������������262-267
Tesnenia na kanál �����������������348-361, 397
Tesniace bariéry �������������327-329, 350-361
Tesniace hrádze ���������������������348-361, 397
Tesniace rohože �����������������������������348-353
Tesniace uzávery ���������������������������������� 387
Tesniace zátky �������������������������������������� 354
Tesniaci vankúš ������������������������������������ 353
Tlakový práškový hasiaci prístroj ��������� 369
Tlmič pádu �������������������������������������������� 431
Transportné boxy ���������������������������������� 406
Transportné nádoby ������������������������������������
���������� 53, 107, 362-407, 496-498, 547-566
Traverzy na mrežové boxy �������������������� 547
Trezory na kľúč �������������������������������������� 616
TRG-skrine �������������������������������������186-193
Triedenie odpadu ���������������������������506-508
Triedenie surovín ���������������������������506-507
Triediace systémy na suroviny �������������������
��������������������������������492, 503-508, 538-544
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UFA ����������������������������������������147, 158-160
Ukazovateľ hladiny náplne ����276, 366-385
Ultrazvukové čistenie ��������������������������� 468
Umývacie stoly ������������������������������464-472
Umývacie stoly na štetce ��������������464-471
UN-dózy ������������������������������������������������ 394
UN-fľaše ����������������������������������������������� 392
Únikové sady �����������������312, 334-341, 369
Univerzálne absorpčné prostriedky ������������
��������������������������������311-345, 357-369, 561
Univerzálne boxy �������������������498, 550-561
Univerzálne sorbenty�������������������� 316, 357
Univerzálne vozíky �������������������������519-531
Univerzálny prepravný vozík ����������518-531
UN nádoby�������������������������������������379-407
Upozorňovacie tabule������������450, 626-629
Upínacia čeľusť����������������������292-293, 362
Uskladňovacie systémy �����������������420-425
Úsporné vlhčiace kanvice��������������������� 474
Úsporné vlhčiace kanvice z nerezu ������ 474
Úsporné vlhčiace kanvice z ocele �������� 474
Úsporné vlhčiace kanvice z PE ������������� 474
Utierky �������������������������������������������476-479
Uzatváracie bariéry 327-329, 348-361, 397
Uzatváranie plynových fliaš�����������612-613
Uzatvárateľné lieviky �������������174, 278-279
Uzavieracie reťaze �������������������������������� 599
Uzavieracie systémy����������������������������� 613
Uzavretie ochranných spínačov������������ 613
Uzavretie ventilov��������������������������612-613
Uzemňovacie káble s ochranou proti 
výbuchom ������������������������������268-271, 396
Uzemňovacie kliešte �����242, 268-271, 396
Uzemňovacie svorky ������242, 268-271, 396
Uzemňovacie zariadenia 242, 268-271, 396
Uzemňovací kábel ��242-249, 268-271, 396
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Váhy �����������������������������������������������620-621
Vákuové sušiace pece �������������������������� 235
Valcové sudy ���������������������������������384-385
Vane �������������������10-91, 289-290, 369, 491
Vane na chemikálie ������������������������������������
������������ 10-91, 289-290, 357-369, 475, 491
Vane na malé nádoby �����10-15, 48-55, 290
Vane na mrežový box ����������������������������� 53
Vane na olej �������10-91, 289-290, 369, 491
Vane na rovný povrch �������������42-50, 64-75
Vane z plastu ����������������������������������������������
������18-25, 48-73, 88-91, 289-290, 369-376
Vane z ušľachtilej ocele ��������10-15, 27, 41
VarioFlow systémy ������������������������411-415
Vario regály ������������ 28-29, 66-99, 564-567
Varovné profily ������������������������������587-595
Varovné tabule ����������������������450, 626-629
VA záchytné vane ������������������12-13, 27, 41
Vaňové regále �������� 28-29, 66-99, 564-567
VbF sudové skrine �������������������������160-161
Vedro �������������������������������������������� 407, 496
Vedro na vodu ������������������������������ 407, 496
Vedro z plastu ��������������������������������������� 407
Vedro z ušľachtilej ocele ���������������������� 407
Veká na mrežové boxy ������������ 53, 547, 566
Veká na prekrytie ������������������������������16-34
Veká na sud �����������������������������������384-387
Veká pre koše z ušľachtilej ocele. �������� 407
Veko �������������������������������384-387, 407, 508
Veko s uzáverom �������������������������� 387, 508
Veko z plastu �������������������������384-387, 508
Ventilové uzávery ��������������������������612-613
Vertikálna skriňa ���������������������������������� 143
Veľké koše na papier �������������������� 487, 509
Viacúčelové boxy �������������53, 498, 547-566
Viacúčelové nádoby ����������������������������� 376
Viacúčelové sorbenty ��������������������342-345
Viacúčelové vozíky ������������������������519-531
Vlhčiace kanvice��������������������393, 473-474
Vlhčiace kanvice z ocele ���������������������� 474
Vlhčiace kanvice z ušľachtilej ocele�����������
������������������������������������������������������ 393, 474
Vložné vane ����������������������������23-40, 89-99
Vodivé kanistre ������������������������������������� 389
Vodivé lopaty ���������������������������������������� 342
Vodivé nádoby �������������������������������381-391

Vodivé sudy �����������������������������������387-391
Vonkajšie odpadkové nádoby ��������496-513
Vonkajšie odpadové koše ��������������496-512
Vonkajšie skladovanie ��������30-31, 163-229
Vonkajší popolník ��������������������������������� 514
Vozík ��������������������������������������508, 519-528
Vozík na balónové kanistre ���������� 181, 289
Vozík na čistiace potreby ��������������������� 505
Vozík na granuláty �������������������������������� 563
Vozík na krabice ����������������������������������� 518
Vozík na krabice z hliníka ��������������554-555
Vozík na plynové fľaše ���������� 189, 309, 528
Vozík na posypový materiál ������������������ 563
Vozík na sudy �������������������������288-291, 533
Vozík na vrecia ������������������������������������� 518
Vozík s madlom �����������������������������522-528
Vozíky do pracovne ������������������������518-531
Vozíky na balíky �����������������������������519-531
Vozíky na schody ���������������������������������� 518
Vrecia na odpadové koše ��������������493-511
Vrecia z plastu �������������������������������493-512
Všestranné zrkadlá ������������������������������� 605
Vybíjacie roly ���������������������������������268-271
Vyklápač balónových kanistrov ���� 181, 289
Vyklápacie nádoby z plastu �����������538-539
Vyklápač pilín ��������������������������������540-543
Vykurovacie pásy ���������������������������262-267
Vykurovacie plášte ������������������������262-267
Vykurovacie plášte s ochranou proti 
výbuchom  �������������������������������������264-265
Vypúšťacie kohútiky �����������������������������������
��������������������������������107, 274-275, 377-401
Vyrovnávanie potenciálu ����������������������������
��������������������������������242-249, 268-271, 396
Vysavač ������������������������������������������������ 416
Vysávač kvapalín ���������������������������482-484
Vysávač prachu ������������������������������������ 485
Vyvážené žeriavy ���������������������������536-537
Vyznačovacia farba �����������������������606-609
Vyznačovacie pásky ������������������������������ 608
Vyznačovacie pásky na podlahy ����608-611
Výdajné stanice na olej ������������������������ 257
Výklopná nádoba na ťažký náklad �538-543
Výklopné nádrže na piliny �������������540-543
Výklopné odpadové nádoby ����������������� 504
Výklopné vozíky z plastu ����������������538-539
Výklopné zariadenia na odpadové nádoby �
�������������������������������������������������������������� 504
Výklopné zariadenia pre nádoby na odpad 
�������������������������������������������������������������� 504
Výklopný nádoba ���������������������������538-543
Výklopný vozík �������������������������������538-543
Výrobky pre servis v zime ��������������560-563
Výstražné symboly �������������������������������� 629
Výtokový lievik �������������������������������398-401
Vývesky ������������������������������������������339-341
Vývodné podpory ���������������������������������� 387
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Zabezpečenie kľučky ���������������������614-615
Zábrany na šachty �������������������������������� 600
Zábrany proti únikom ���������������������������������
��� 17-21, 57-72, 96-112, 346-361, 397, 475
Záchranné pásy �����������������������������431-433
Záchranné sudy �����������������������������362-363
Záchranné tabule ��������������������������������� 628
Záchranné vane ���������������������356-359, 475
Zachytenie škodlivých látok ����������410-417
Záchytné nádoby ���������������������������376-378
Záchytné popruhy ��������������������������431-432
Záchytné vane ��������������������������������������������
������������� 10-91, 289-290, 369-376, 486-491
Záchytné vane na malé nádoby �����������������
�������������������������������� 10-15, 48-55, 289-290
Záchytné vane na ochranu vody�����������������
���������������� 10-74, 85-91, 289-290, 369, 491
Záchytné vane na regály �������������������88-91
Záchytné vane z PE pre regály ����������88-91
Záchytné vane z plastu�������������������������������
������������� 18-25, 48-73, 88-91, 289-290, 369
Záchytné vane z ušľachtilej ocele ��������������
�����������������������������������������������12-13, 27, 41
Záchytné zariadenia ����������������������431-433
Zadržiavací systém požiarnej vody������� 360

Zahradenia �����������������93-99, 566, 582-603
Zahradzovacie kužele ��������������������������� 601
Zahradzovacie mreže���������������������������� 600
Zahradzovacie pásy �����������������������596-597
Zahradzovacie pätníky�������������������������� 598
Zahradzovacie stĺpiky ��������������������������� 598
Zahradzovací oblúk������������������������588-591
Zaistenie únikovej cesty����������������614-615
Zákazové tabule ����������������������������������� 626
Zariadenia na čistenie dielov ��������������� 472
Zariadenia na obracanie 181, 289, 301-305
Zariadenia na umývanie dielov �����464-471
Zariadenie na obracanie mrežových boxov
�������������������������������������������������������������� 546
Zariadenie na zaistenie vo výškach �����������
�������������������������������������������������������432-433
Zásobné nádrže �����������������������������366-377
Zásobník na posypovú soľ �������������560-562
Zásobník na posypový materiál�����560-562
Zásobník rýchloobväzov ����������������������� 434
Zásobovacie nádrže�����������������������366-377
Zásuvné regály ��������������������������76-83, 564
Zásuvné závory ������������������������������������� 360
Zátarasy na tekutiny�����������������������������������
��� 17-21, 57-72, 96-112, 346-361, 397, 475
Závesné váhy���������������������������������������� 621
Závory ��������������������������������������������������� 360
Zaťahovacie vrecia ������������������������������� 510
Zber triedených surovín������������������������������
��������������������������������492, 503-508, 538-544
Zber nebezpečných látok�������407, 486-497
Zber odpadkov z ušľachtilej ocele �������� 509
Zber použitého oleja����������������������486-488
Zber starých batérií ������������������������������ 498
Zber kovov �������������������������������������480-481
Zber kovových pilín������������������������480-481
Zber čistiacich handier ����������407, 487-497
Zber odpadkov ���������������407, 487-513, 529
Zber pilín ���������������������������������������480-481
Zber nebezpečných látok����������������������������
���������������������������������������348, 407, 486-499
Zberná nádoba na batérie �������������������� 498
Zberné boxy ���������������������53, 498, 547-566
Zberné nádoby���������������348, 407, 486-499
Zberné nádoby na akumulátory������������ 498
Zberné nádoby na použitý olej ������486-488
Zberné nádrže�����������������366-377, 486-491
Zberné vane��������10-91, 289-290, 369, 491
Zberné vane na použitý olej ����������������� 486
Zbieranie surovín���������������������������506-507
Zdržiavanie únikov��������������������������������������
��� 17-21, 57-72, 96-112, 346-363, 397, 475
Zdviháky s ochranou proti výbuchom ���������
�������������������������������������������������������304-305
Zdvižka�����������������������������������267, 298-303
Zdvižka plošín ��������������������������������534-535
Zdvižné vozíky na palety����������������532-533
Zdvižný vozík s váhou ��������������������������� 533
Zdvíhacia svorka na sudy ���������������������������
���������������������������������������161, 267, 294-303
Zdvíhacie kríže�������������������������������������� 559
Zdvíhacie zariadenia ����������������������������������
�������������������������������161, 181, 267, 289-303
Zdvíhač materiálov ������������������������534-535
Zdvíhač sudov��������161, 267, 292-303, 362
Zdvíhací kríž na Big Bagy ��������������558-559
Zdvíhací vozík ��������������������������������532-533
Zdvíhanie a preprava sudov �����������������������
������� 161, 181, 239-255, 267-268, 286-306,
����������������������� 328-349, 362-363, 385, 533
Žeriavové ramená��������������������������536-537
Žeriav s odľahčenou konštrukciou 536-537
Žeriavy pre dielne��������������������������536-537
Zrkadlo�������������������������������������������604-605
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T V O R Í M E  S P O L O Č N E

P R E T O Ž E  P R A X  R O B Í  M A J S T R O V

Každý z našich skladov nebezpečných látok je výsledkom starostlivého 
plánovania a poctivej ľudskej práce, ktorá nie je otázkou jediného dňa. 
Realizácia celého projektu trvá niekoľko týždňov alebo mesiacov. Keď vám 
niečo vzniká pod rukami tak dlho, je jasné, že výsledok vám nebude ľahostajný 
ani potom, čo vyletí z hniezda montážneho pracoviska. 

Pretože nám záleží na budúcnosti našich skladov aj po ich odchode z našich 
výrobná hala, môžete sa na nás spoľahnúť aj pri pravidelnom servisea údržbe. 
Predĺžte životnosť svojho skladu na maximum a zabráňte zbytočným nákladom 
a možným škodám!

Dohodnite si termín ešte dnes a staňte sa ozajstnými 
majstrami v odstraňovaní úniku nebezpečných látok!

  W W W . D E N I O S . S K / A K A D E M I A

Spoľahnite sa na profesionálov! 
S DENIOS servisom budete mať opäť o jednu starosť menej!

  W W W . D E N I O S . S K / S E R V I S - U D R Z B A

Zdieľanie vedomostí vedie k dlhodobému úspechu jednotlivca aj k dosiahnutiu 
spoločného cieľa, ktorým je u nás bezpečné skladovanie a manipulácia s 
nebezpečnými látkami, ochrana človeka i životného prostredia. My v DENIOSe 
sa touto filozofiou riadime každý deň. Radi sa o naše dlhoročné skúsenosti 
podelíme v našich newsletteroch, praktických sprievodcoch či príručkách. 
Naše know-how vám radi odovzdáme aj prostredníctvom našej DENIOS 
Akadémie na praktických tréningoch "Použitie DENSORB v praxi". Tieto 
semináre sú vždy vedené odborníkmi s bohatými skúsenosťami. Spoločne 
odhalíte tajomstvo bezpečnej likvidácie úniku nebezpečných látok aj užitočné 
fígle, ako ušetriť!

N AV Š T Í V I M E  VÁ S !
 W Praktické školenie a tréning "Použitie DENSORB v praxi"  

priamo u Vás vo firme. 

S E R V I S  A  Ú D R Ž B A  O D  D E N I O S U

P O D E L Í M E  S A  O  N A Š E  K N O W - H O W

https://www.denios.sk/akademia
https://www.denios.sk/servis-udrzba


Z Í S K A J T E  M A X I M U M .

Kontaktujte nás pre viac informácií!
T E L :  0 8 0 0  1 1  8 0  7 0

E - M A I L :  O B C H O D @ D E N I O S . S K

V I A C  V Ý H O D  S  K E Y  A C C O U N T  M A N A G E M E N T  D E N I O S

V Š E T K O  J E D N U C H O  O N L I N E .
Ponúkame Vám, ako vývojár, výrobca a dodávateľ, najväčší sortiment 
produktov pre bezpečné skladovanie nebezpečných látok a bezpečnosť 
práce. Kompletný online katalóg dokážeme implementovať priamo do 
Vášho nákupného systému. 

Inštalácia katalógových dát je
 W jednoduchá
 W rýchla
 W spoľahlivá
 W bezpečná

D E N I O S  E - P R O C U R E M E N T

DENIOS E-Procurement
  W W W . D E N I O S . S K / E - P R O C U R E M E N T

Naši partneri:

Naši obchodno-technickí zástupcovia sú Vám k dispozícii kdekoľvek na svete. 
Ako náš zákazník profitujete z individuálneho poradenstva a našich znalostí 
miestnej legislatívy. Medzinárodná sieť výrobných závodov a obchodných 
zastúpení zaručuje rýchle a efektívne dodanie požadovaných produktov.

 W Najväčší sortiment produktov pre bezpečné skladovanie nebezpečných 
látok a bezpečnosť práce.

 W Viac ako 700 dodávateľov pod jednou strechou
 W Medzinárodne certifikované produkty priamo od výrobcu
 W Individuálne riešenie, zodpovedajúce legislatíve príslušnej krajiny
 W Digitalizácia procesov
 W Osobné poradenstvo priamo u Vás na mieste
 W Znížené náklady na materiál a proces
 W Medzinárodná dohoda
 W Jednoduchý proces registrácie
 W Optimalizácia portfólia vďaka poradenstvo na mieru
 W Certifikovaní dodávatelia
 W Rozsiahla ponuka servisu a údržby
 W Individuálna ponuka vzdelania s DENIOS Akadémiou:  

priamo u Vás na mieste, u nás alebo digitálne

Radek Zajíc
obchodný riaditeľ

http://www.denios.sk/e-procurement


Aby sme zaručili našim zákazníkom bezpečnosť pri manipulácii s nebezpečnými látkami, radíme 
a sprevádzame ich osobne, zdieľame s nimi skúsenosti a odovzdávame svoje znalosti, vyvíjame 
inovatívne digitálne služby a sme tu pre nich aj po dokončení projektu.
Hovoríme tomu: DENIOS princíp 360 °

D E N I O S  S E R V I S  O D  Z A Č I A T K U  D O  K O N C A

S
K
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Obrázky produktov môžu obsahovať vybavenie, ktoré je v ponuke ako príslušenstvo. Technické zmeny a chyby vyhradené. Platia všeobecné obchodné podmienky firmy DENIOS.

GEFAHRSTOFFLAGERUNG. INDUSTRIEBEDARF. ARBEITSSCHUTZ.
 SKLADOVANIE NEBEZPEČNÝCH LÁTOK. BEZPEČNOSŤ PRÁCE. VYBAVENIE PREVÁDZOK.

 W Praktické školenie  
DENSORB priamo  
u vás vo firme

 W DENIOS online katalóg
 W online monitoring skladov 

nebezpečných látok

 W DENIOS magazín: 
know-how o našich 
kľúčových témach

 W K stiahnutiu katalógy, 
brožúry, prospekty, 
kontrolné zoznamy

 W Všetko z prvej ruky: 
servis priamo od výrobcu

 W Vyzdvihnutie a recyklácia 
Vášho skladu nebezpečných 
látok a PE produktov

Profitujte z našich 
odborných znalostí!

Užitočné nástroje pro Vaše 
špecifické požiadavky!

100 % zdarma, rozsiahle 
a praktické.

I po dodaní produktu 
sme tu pre Vás!

D E N I O S  A K A D É M I A D I G I T Á L N Y  S E R V I S K N O W - H O W Z Á K A Z N Í C K Y  S E R V I S

Zaregistrujte sa teraz a získajte prístup k novinkám zo sveta DENIOS a zaujímavým ponukám 
týkajúcich sa ochrany životného prostredia a bezpečnosti práce. www.denios.sk/newsletter

D E N I O S  N E W S L E T T E R S L E D O VAŤ  D E N I O S

 W Bezplatné odborné 
poradenstvo

 W Osobná bezplatná 
konzultácia priamo u Vás

 W Osobný a medzinárodný 
Key Account Management

 W DENIOS chat

Radi Vám poradíme osobne 
- priamo u Vás na mieste!

P O R A D E N S T V O  & 
P O D P O R A

2023

Bol katalóg adresovaný nesprávne? Zavolajte 
nám bezplatne na: 800 11 80 70 Alebo si ho vôbec 
neprajete? Nezahazujte len tak katalóg. Dajte ho 
kolegovi alebo obchodnému partnerovi, ktorý ho 
môže použiť. Ďakujeme.

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

Bezplatné odborné poradenstvo: 

0800  11 80 70
obchod@denios.sk
Fax+420 383 313 217

http://www.denios.sk/newsletter
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