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safety work@
Magazyny mat. niebezpiecznych niebezpiecznych na beczki,  
małe pojemniki i IBC. Wszechstronne. Bezpieczne. Ekonomiczne.

Państwa aktualizacja 
bezpieczeństwa od DENIOS

Teraz nowość:  
Ze stali do IBC 
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Przydatną w Państwa praktyce wiedzę ekspercką zawiera biała księga DENIOS 
"3 strategie ekonomicznego składowania materiałów niebezpiecznych". 

  www.denios.pl/depot-whitepaper

Zgodne z przepisami składowanie materiałów niebezpiecznych jest ekonomicznym wyzwaniem dla przedsiębiorstwa, bo posiadane miejsce w zakładzie powinno być 
jak najefektywniej wykorzystane. Poniżej dowiedzą się Państwo, jak przy użyciu magazynów firmy DENIOS można bezpiecznie i ekonomicznie składować materiały 
niebezpieczne.

Oszczędność miejsca i pozyskanie
powierzchni produkcyjnej

Najcenniejszym składnikiem Państwa zakładu jest 
powierzchnia produkcyjna. Należy zatem wykorzy-
stać posiadane miejsce jak najefektywniej, zamiast 
je marnować na składowanie. Magazyny materiałów 
niebezpiecznych DENIOS nadają się do ustawiania 
na zewnątrz budynków, przez co więcej miejsca 
może zostać na czynności tworzące wartość dodaną. 
Zwłaszcza ciecze zapalne mogą Państwo składować 
szczególnie ekonomicznie na zewnątrz, a wymagania 
ochrony przeciwpożarowej spełnić łatwo i bez wiel-
kich kosztów przez odstępy bezpieczeństwa.

Krótsze drogi i bardziej efektywna praca

Decentralizacja składowania materiałów niebez-
piecznych gwarantuje w Państwa zakładzie bezpiecz-
ną, a przy tym bardzo efektywną i ekonomiczną pracę. 
Mogą Państwo bowiem ustawiać magazyny materia-
łów niebezpiecznych DENIOS dokładnie tam, gdzie są 
potrzebne. Na przykład w pobliżu stanowiska pracy 
wewnątrz zakładu. Nie trzeba wtedy daleko chodzić, 
więc wzrasta wydajność pracy. Podnosi się także po-
ziom bhp, bo znika konieczność transportu.

Oszczędność kosztów i większa 
elastyczność

Magazyny materiałów niebezpiecznych DENIOS są 
niedrogą, wszechstronną i efektywną alternatywą, 
jeśli chodzi o bezpieczne składowanie niewielkich 
ilości dużych pojemników. Pozwala ona na przykład 
powiększyć możliwości składowania w Państwa 
zakładzie w sposób przepisowy i nieskomplikowa-
ny. Ponieważ magazyny są dostarczane zmontowa-
ne, a ich ustawienie jest proste, to mogą być od 
razu użytkowane.

PAŃSTWA KORZYŚCI
Sprzęt efektywny, wszechstronny i niedrogi

Magazyny materiałów niebezpiecznych DENIOS. Dla bezpiecznego i ekonomicznego składowania.
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PAŃSTWA KORZYŚCI STAL CZY TWORZYWO SZTUCZNE?
Jaki magazyn mat. niebezpiecznych jest Państwu potrzebny?

Magazyny materiałów niebezpiecznych to kompaktowe magazyny ze zintegrowaną wanną wychwytową. Stanowi ona podstawę umożliwiającą w razie wycieku z 
pojemnika przechwycenie uwalniających się niebezpiecznych substancji. Ponadto magazyny materiałów niebezpiecznych wyposażone są w obudowę ze ścianek, 
dachu, zamykanych na klucz drzwi lub żaluzji, która chroni składowane obiekty. Magazyny te są wykonane z odpornego tworzywa sztucznego lub mocnej stali. 
Wybór magazynu zależy od medium przewidzianego do składowania. Aby zdecydować, jaki materiał będzie właściwy, warto zajrzeć do karty charakterystyki tej 
substancji.

To zależy od tego, co chcieliby Państwo składować.

SteelSafe. Magazyny materiałów niebezpiecznych ze stali

Wytrzymałe magazyny stalowe nadają się do składowania materiałów 
wszystkich klas zagrożenia wód oraz do pasywnego składowania cieczy 
zapalnych. Mogą one być ustawiane wewnątrz i na zewnątrz budynków 
oraz w strefie zagrożenia wybuchem, o ile istnieje dostateczna wentylacja 
i uziemienie. 
 

PolySafe. Magazyny mat. niebezpiecznych z tworzywa sztucznego

Linia PolySafe firmy DENIOS to wolne od korozji, odporne na czynniki 
atmosferyczne i stabilne magazyny materiałów niebezpiecznych z polietylenu. 
Nadają się one do przepisowego składowania materiałów wszystkich klas 
zagrożenia wód i agresywnych chemikaliów wewnątrz budynków i pod 
dachem na zewnątrz,

Nowa linia SteelSafe DENIOS łączy teraz wszystkie magazyny materiałów 
niebezpiecznych ze stali pod jednym szyldem. Zarazem ten bogaty asortyment 
został powiększony o dwa nowe wyroby. O ile dotąd można było składować 
małe pojemniki i do 4 beczek, to teraz oba nowe warianty mogą pomieścić do 
2 IBC. Stalowe magazyny mają prześwit u dołu, są zamykane na klucz, lakie-
rowane proszkowo i mają wszechstronne zastosowanie dzięki różnym opcjom 
wyposażenia, jak pokrywy, drzwi skrzydłowe lub przesuwne.

Oferują miejsce na małe pojemniki, albo do 8 beczek lub 2 IBC,  
mogą być bez trudu ładowane wózkiem widłowym lub paletowym wysokiego 
podnoszenia, a ponadto mają prześwit u dołu i są zamykane na klucz. Maga-
zyny mogą mieć drzwi skrzydłowe, pokrywę, żaluzje / rolety albo drzwi prze-
suwne - jako lider rynku i producent DENIOS oferuje dopasowane rozwiąza-
nie dla każdego zastosowania.
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www.denios.pl/
depot-video

Odkryjcie Państwo różnorodność wariantów naszych 
magazynów materiałów niebezpiecznych na wideo!

https://www.denios.pl/depot-video
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POLYSAFE
Magazyny materiałów niebezpiecznych z tworzywa sztucznego

Kieszenie na widły dla 
bezproblemowego podjazdu i 
łatwego transportu

Do wyboru drzwi, 
niezabierająca miejsca żaluzja 
albo drzwi przesuwne

Wykonany z tworzywa 
sztucznego

Zamykany na klucz 
dla ochrony przed 
nieuprawnionym dostępem

Do ustawiania wewnątrz i na 
zewnątrz pod dachem

Do składowania agresywnych 
chemikaliów i materiałów 
niebezpiecznych dla wód

Dostępny alternatywnie ze 
zintegrowanym systemem 
regałowym z tworzywa 
sztucznego lub stali

Zintegrowana wanna 
wychwytowa 

Magazyny materiałów niebezpiecznych PolySafe występują w wielu różnych modelach i wariantach wyposażenia o odpowiedniej do potrzeb pojemności 
na małe pojemniki, do 8 beczek albo do 2 IBC.
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Magazyny materiałów niebezpiecznych z tworzywa sztucznego
Z TWORZYWA SZTUCZNEGO
do beczek i małych pojemników

Pojemność magazynowa 1 beczka 200 l Małe pojemniki Małe pojemniki

Wersja drzwi Drzwi skrzydłowe Drzwi skrzydłowe Drzwi skrzydłowe
Liczba 1 – –

W zestawie Bez regału
Z regałem stalowym: wym. półek szer. x głęb. 

[mm] 900 x 800, nośność półki 250 kg, 3 półki o wys. 
regulowanej co 25 mm

Z regałem plastikowym: wym. półek szer. x głęb. 
[mm] 900 x 590, nośność półki 180 kg, 3 półki o wys. 

regulowanej co 100 mm
Wymiary zewn. 
szer. x głęb. x wys. [mm] 1140 x 1050 x 2060 1140 x 1050 x 2060 1140 x 1050 x 2060

Wymiary wewn. 
szer. x głęb. x wys. [mm] 975 x 910 x 1500 975 x 910 x 1500 975 x 910 x 1500

Pojemność wychwytu [l] 245 245 245
Nośność całkowita [kg] 400 400 400
Numer artykułu 271-829-G2 271-830-G2 271-831-G2

Pojemność magazynowa 1 beczka 200 l Małe pojemniki Małe pojemniki

Wersja drzwi Żaluzja Żaluzja Żaluzja

W zestawie Bez regału
Z regałem stalowym: wym. półek szer. x głęb. 

[mm] 900 x 800, nośność półki 250 kg, 3 półki o wys. 
regulowanej co 25 mm

Z regałem plastikowym: wym. półek szer. x głęb. 
[mm] 900 x 590, nośność półki 180 kg, 3 półki o wys. 

regulowanej co 100 mm
Wymiary zewn. 
szer. x głęb. x wys. [mm] 1140 x 1050 x 2060 1140 x 1050 x 2060 1140 x 1050 x 2060

Wymiary wewn. 
szer. x głęb. x wys. [mm] 975 x 910 x 1500 975 x 910 x 1500 975 x 910 x 1500

Pojemność wychwytu [l] 245 245 245
Nośność całkowita [kg] 400 400 400
Numer artykułu 271-832-G2 271-833-G2 271-834-G2
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Z TWORZYWA SZTUCZNEGO
do beczek i małych pojemników

Pojemność magazynowa 2 beczki po 200 l 2 beczki po 200 l (bez il.) Małe pojemniki Małe pojemniki

Wersja drzwi Drzwi skrzydłowe Drzwi skrzydłowe Drzwi skrzydłowe Drzwi skrzydłowe

W zestawie Bez regału Bez regału

Z regałem stalowym:  
wym. półek szer. x głęb. [mm]  

1300 x 800, nośność półki 250 kg, 3 półki o 
wys. regulowanej co 25 mm

Z regałem plastikowym:  
wym. półek szer. x głęb. [mm]  

1300 x 590, nośność półki 180 kg, 3 półki o 
wys. regulowanej co 100 mm

Wymiary zewn. 
szer. x głęb. x wys. [mm] 1560 x 1080 x 1980 1140 x 1410 x 1980 1560 x 1080 x 1980 1560 x 1080 x 1980

Wymiary wewn. 
szer. x głęb. x wys. [mm] 1370 x 910 x 1500 975 x 1315 x 1500 1370 x 910 x 1500 1370 x 910 x 1500

Pojemność wychwytu [l] 250 240 250 250
Nośność całkowita [kg] 800 800 800 800
Numer artykułu 211-945-G2 240-861-G2 218-998-G2 265-939-G2

Pojemność magazynowa 2 beczki po 200 l Małe pojemniki Małe pojemniki

Wersja drzwi Żaluzja Żaluzja Żaluzja

W zestawie Bez regału
Z regałem stalowym: wym. półek szer. x głęb. [mm]  

1300 x 800, nośność półki 250 kg, 3 półki o wys. 
regulowanej co 25 mm

Z regałem plastikowym: wym. półek szer. x głęb. 
[mm] 1300 x 590, nośność półki 180 kg, 3 półki o wys. 

regulowanej co 100 mm
Wymiary zewn. 
szer. x głęb. x wys. [mm] 1554 x 1083 x 1980 1554 x 1083 x 1980 1554 x 1083 x 1980

Wymiary wewn. 
szer. x głęb. x wys. [mm] 1370 x 910 x 1500 1370 x 910 x 1500 1370 x 910 x 1500

Pojemność wychwytu [l] 250 250 250
Nośność całkowita [kg] 800 800 800
Numer artykułu 271-835-G2 271-836-G2 271-837-G2
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do beczek i IBC
Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

Pojemność magazynowa 4 beczki po 200 l albo 1 IBC 1000 l

Wersja drzwi Drzwi skrzydłowe
Wymiary zewn. szer. x głęb. x wys. [mm] 1560 x 1550 x 2330
Wymiary wewn. szer. x głęb. x wys. [mm] 1370 x 1330 x 1500
Pojemność wychwytu [l] 1000
Nośność całkowita [kg] 2000
Numer artykułu 211-946-G2

Pojemność magazynowa 8 beczek po 200 l albo 2 IBC po 1000 l

Wersja drzwi Drzwi zasuwane
Wymiary zewn. szer. x głęb. x wys. [mm] 3200 x 1750 x 2170
Wymiary wewn. szer. x głęb. x wys. [mm] 2980 x 1350 x 1670
Pojemność wychwytu [l] 1000
Nośność całkowita [kg] 3600
Numer artykułu 227-285-G2
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STEELSAFE

Prześwit 100 mm 
umożliwiający 
bezproblemowy podjazd i 
łatwy transport

Naturalna wentylacja przez 
otwory wentylacyjne

Wykonany ze stali

Zamykany na klucz 
dla ochrony przed 
nieuprawnionym dostępem

Do ustawiania wewnątrz i na 
zewnątrz

Do składowania materiałów 
niebezpiecznych dla wód i 
cieczy zapalnych (H 224-226)

Magazyny materiałów niebezpiecznych ze stali

Zintegrowana wanna 
wychwytowa z wyjmowaną
kratą cynkowaną jako 
powierzchnią odstawczą 

Magazyny materiałów niebezpiecznych SteelSafe występują w wielu różnych modelach i wariantach wyposażenia o odpowiedniej do potrzeb pojemności na 
małe pojemniki, do 8 beczek albo do 2 IBC.
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ZE STALI
do beczek i małych pojemników

Pojemność magazynowa 2 beczki po 200 l 1 beczka 200 l Małe pojemniki

Wersja drzwi Drzwi skrzydłowe Drzwi skrzydłowe Drzwi skrzydłowe
Wyposażenie poziomów składowania 2 kraty cynkowane 2 kraty cynkowane, 1 półka regałowa niebieska 2 kraty cynkowane, 4 półki regałowe niebieskie
Liczba poziomów składowania 1 2 3
Wymiary zewn. szer. x głęb. x wys. [mm] 1700 x 700 x 1800 1700 x 700 x 1800 1700 x 700 x 1800
Wymiary wewn. szer. x głęb. x wys. [mm] 1590 x 670 x 1410 1590 x 670 x 1410 1590 x 670 x 1410
Pojemność wychwytu [l] 220 220 220
Nośność całkowita [kg] 800 800 800
Numer artykułu 259-063-G2 259-064-G2 259-065-G2

Pojemność magazynowa 1 beczka 200 l 2 beczki po 60 l Małe pojemniki

Wersja drzwi Drzwi skrzydłowe Drzwi skrzydłowe Drzwi skrzydłowe
Wyposażenie, półki 1 krata cynkowana 1 krata, cynkowana, 1 półka regałowa, niebieska 1 krata, cynkowana, 2 półki regałowe, niebieskie
Liczba poziomów składowania 1 2 3
Wymiary zewn. szer. x głęb. x wys. [mm] 850 x 700 x 2000 850 x 700 x 2000 850 x 700 x 2000
Wymiary wewn. szer. x głęb. x wys. [mm] 740 x 670 x 1410 740 x 670 x 1410 740 x 670 x 1410
Pojemność wychwytu [l] 220 220 220
Nośność całkowita [kg] 400 400 400
Numer artykułu 259-060-G2 259-061-G2 259-062-G2
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Pojemność magazynowa 2 beczki po 200 l 4 beczki po 200 l

Wersja drzwi Drzwi skrzydłowe Drzwi skrzydłowe
Wymiary zewn. szer. x głęb. x wys. [mm] 1425 x 960 x 1870 1425 x 1350 x 1810
Wymiary wewn. szer. x głęb. x wys. [mm] 1270 x 835 x 1445 1270 x 1180 x 1445
Pojemność wychwytu [l] 220 220
Nośność całkowita [kg] 815 1215
Numer artykułu 249-913-G2 249-914-G2

Pojemność magazynowa 2 beczki po 200 l 4 beczki po 200 l

Wersja drzwi Drzwi skrzydłowe i pokrywa Drzwi skrzydłowe i pokrywa
Wymiary zewn. szer. x głęb. x wys. [mm] 1425 x 960 x 1540 1425 x 1350 x 1480
Wymiary wewn. szer. x głęb. x wys. [mm] 1270 x 835 x 1117 1270 x 1180 x 1117
Wysokość po otwarciu [mm] 1970 2100
Pojemność wychwytu [l] 220 220
Nośność całkowita [kg] 815 1215
Numer artykułu 249-909-G2 249-911-G2
Akcesoria dla kombinacji z regałem dostępne opcjonalnie

ZE STALI
do beczek i małych pojemników
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Pojemność magazynowa 8 beczek po 200 l albo 2 IBC po 1000 l

Wersja drzwi Drzwi przesuwne
Wymiary zewn. szer. x głęb. x wys. [mm] 2770 x 1405 x 1870
Wymiary wewn. szer. x głęb. x wys. [mm] 2690 x 1280 x 1370
Nośność całkowita [kg] 4000
Pojemność wychwytu [l] 1000
Numer artykułu 281-129-G2

Pojemność magazynowa 4 beczki po 200 l albo 1 IBC 1000 l

Wersja drzwi Drzwi skrzydłowe
Wymiary zewn. szer. x głęb. x wys. [mm] 1420 x 1635 x 2020
Wymiary wewn. szer. x głęb. x wys. [mm] 1330 x 1600 x 1348
Pojemność wychwytu [l] 1000
Nośność całkowita [kg] 2000
Numer artykułu 280-244-G2

do beczek i IBC
ZE STALI
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AKCESORIA – dołączam do zamówienia!

Otwieracz do IBC, klucz oczkowy 
DN 150, numer artykułu 185-786-G2
DN 225, numer artykułu 185-787-G2

Klucz do beczek, ze stali, lakierowany,  
numer artykułu 157-449-G2

Nakładki na beczki 200 l DENSORB® Universal, 
maty do przykrycia beczki, 25 szt.,  
numer artykułu 173-865-G2

Kurek do beczek FH 2 z polietylenu (PE),  
średnica gwintu: 2",  
numer artykułu 117-105-G2

Przyrząd ze stali szlachetnej do podnoszenia krat  
ze stali szlachetnej, zwykłej i tw. sztucznego,  
numer artykułu 215-854-G2

Ścierki z włókniny chłonnej DENSORB® Universal,  
Economy Triple, light, 3-warstwy, 40 x 50 cm,  
100 szt., numer artykułu 248-913-G2

Chwytak beczek typu SH, praktyczny  
transport do dwóch beczek stalowych po 200 l,
numer artykułu 115-223-G2

Przedłużenie wylewki do IBC, 
numer artykułu 117-254-G2

Spiralny kabel uziemiający zgodny z Atex z 1 
żabką uziemiającą typu MD i 1 uchem,  
numer artykułu 201-352-G2

Kontener IBC, paleta z PE, 1000 l,  
otwór DN 150, wylot DN 50,  
numer artykułu 266-156-G2

Znak GHS 09, symbol „Środowisko“, folia,  
105 x 105 mm, etykieta pojedyncza,  
numer artykułu 193-059-G2

System wykrywania wycieków SpillGuard® con-
nect do strefy ATEX 0,  
numer artykułu 276-016-G2
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AKCESORIA – dołączam do zamówienia!AKCESORIA – dołączam do zamówienia!

Spiralny kabel uziemiający z 2 żabkami  
uziemiającymi typu HD,
numer artykułu 165-871-G2

 
Jednorazowy kit uszczelniający, mrozoodporny, 
0,5 l (opak. = 7 szt.), numer artykułu 259-664-G2

Beczka ze stali szlachetnej z korkiem, 216,5 l,  
numer artykułu 269-238-G2

NIEODZOWNY

BESTSELER

Poziomowskaz FS  
ze skalą objętości, 
do beczek 60/200 l, 
numer artykułu 137-715-G2

Pojemnik do nalewania 
FALCON LubriFlex  
z polietylenu (HDPE), z 
wymienną wylewką, 10 l,  
numer artykułu 243-462-G2

Wózek stołowy DENIOS classic-line, z wannami 
stalowymi, górna wanna z kratą i kurkiem spusto-
wym, numer artykułu 258-226-G2

Wózek stołowy DENIOS classic-line, wyjmowana 
wanna z blachy stalowej u góry, z 2 uchwytami,  
numer artykułu 258-876-G2

Wózek transportowy, bardzo odporny na substan-
cje agresywne, wymiary [mm]: 660 x 1195 x 1070,
numer artykułu 239-979-G2

Zestaw ratunkowy sorbentów DENSORB w 
przezroczystej torbie przenośnej, wersja  
Universal, 76 l, numer artykułu 282-159-G2

Zestaw ratunkowy sorbentów DENSORB w  
przezroczystej torbie przenośnej, wersja  
Universal, numer artykułu 146-913-G2

Odbój narożny typu E, magnes, dł. 1 m,  
numer artykułu 194-894-G2

Pompa akumulatorowa  
B1 z PP, do chemikaliów,  
75 W, gł. zanurzenia 500mm, wąż 1,5m, zawór 
czerpalny, numer artykułu 267-769-G2
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Jako projektant i producent przyznajemy najwyższy priorytet bezpieczeństwu i jakości. Wytrzymałe magazyny SteelSafe są opracowywane przez naszych inżynierów 
z DENIOS w firmowym dziale innowacji, a następnie wytwarzane nowoczesnymi metodami produkcji. Prace spawalnicze wykonują wykwalifikowani fachowcy; 
regularnie odnawiamy w tym celu nasze certyfikaty spawalnicze. Dodatkowo przed dostawą każdego stalowego magazynu sprawdzana jest szczelność spawów. 
Magazyny materiałów niebezpiecznych SteelSafe firmy DENIOS spełniają wszystkie wymagania prawne.

SteelSafe – nowe stalowe magazyny firmy DENIOS

Inżynieria DENIOS. Od projektu do zatwierdzenia jakości

Przy pomocy obliczeń teoretycznych, jak symulacja obciążeń, sprawdzamy, czy 
wszystkie elementy konstrukcji i cały produkt spełniają niezbędne kryteria bezpie-
czeństwa, jak nośność i stabilność. 

Metody obliczeniowe1

W toku prób praktycznych badamy wytrzymałość na symulowane obciążenia ze-
wnętrzne, występujące w późniejszym zastosowaniu, jak np. stabilność i szczel-
ność (próby wypełnienia) albo próby nośności z użyciem stalowych obciążników.

Próby praktyczne 2

Magazyny stalowe odpowiadają najbardziej aktualnym wymaganiom prawnym i 
w trakcie certyfikacji przechodzą zarówno badania szczelności i wytrzymałości, jak 
i odbiory jakości przez zewnętrzne organizacje kontrolne

Badanie TÜV3

Magazyny materiałów niebezpiecznych DENIOS produkowane są przy wy-
sokich standardach jakości w firmowych zakładach. Jesteśmy certyfiko-
wanym zakładem wyspecjalizowanym wg ustawy o gospodarce wodnej 
(WHG) i spełniamy warunki kwalifikacji do produkcji wanien stalowych  
wg DIN EN 1090-2.

Produkcja seryjna4

Każdy wyrób zaprojektowany i produkowany w DENIOS przechodzi surową firmo-
wą kontrolę jakości. Badane są wszystkie komponenty oraz ich współdziałanie w 
gotowym wyrobie. Każdy magazyn stalowy jest zasadniczo poddawany badaniu 
penetracji barwnika.

Zatwierdzenie jakości5

www.denios.pl/
depot-video

WSZYSTKO SPOD JEDNEJ RĘKI
Projektowanie, wytwarzanie i kontrola 

https://www.denios.pl/depot.video
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Podobnie jak w przypadku każdego innego urządzenia roboczego, w każdym czasie musi być zagwarantowane funkcjonowanie, a tym samym bezpieczeństwo 
magazynu materiałów niebezpiecznych. Konieczne działania serwisowe należy wykonywać niezwłocznie, a stwierdzone usterki usuwać natychmiast. 

Korzystajcie Państwo z profesjonalnego serwisu konserwacyjnego DENIOS w celu minimalizacji ryzyka awarii magazynu materiałów niebezpiecznych i zachowania 
jego trwałości.

Regularne serwisowanie Państwa magazynu SteelSafe

Profesjonalna konserwacja przez producenta - Państwa korzyści

Badania zgodnie z przepisami prawnymi (stal):

 W Techniczna kontrola szczelności za pomocą  
metody badania spawów (pompa próżniowa).

 W Kontrola wzrokowa pod kątem uszkodzeń, usterek,  
korozji i zanieczyszczenia.

Oferta konserwacji magazynów SteelSafe 

Jedyna w swoim rodzaju metoda badania

Oprócz profesjonalnego badania wzrokowego DENIOS oferuje 
badanie techniczne zintegrowanej wanny wychwytowej 
Państwa magazynu SteelSafe. Stosujemy przy tym jedyną 
w swoim rodzaju metodę badań spawów, która uwidocznia 
nawet najdrobniejsze włosowate pęknięcia i odkształcenia. 

Oszczędzą Państwo sobie kosz-
townych napraw dzięki regular-
nym przeglądom.

Zminimalizują Państwo ryzyko 
awarii i zachowają trwałość 
swoich produktów.

Nie przeoczą już Państwo żadnego 
więcej terminu! My zaplanujemy dla 
Państwa coroczny przegląd bezpie-
czeństwa.

Zapytaj teraz bezpośrednio:  
0800 753-000-8

www.denios.pl/
kontrola-techniczna-spoin

Techniczne badanie spawów zapewnia maksymalne 
bezpieczeństwo dla Państwa i dokumentacji:  

Obejrzyjcie Państwo teraz wideo!

Oszczędzą Państwo na kosztach 
dojazdu – materiał do drobnych 
napraw nasi technicy mają zawsze 
przy sobie.

KONSERWACJA OD DENIOS
Wykwalifikowany i niezawodny serwis

https://www.denios.pl/kontrola-techniczna-spoin
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Przed 35 laty DENIOS zrewolucjonizował wanną wychwytową składowanie materiałów niebezpiecznych. Teraz 
pora na następny kamień milowy. SpillGuard® connect to pierwszy system IoT ostrzegania przed wyciekami 
niebezpiecznych substancji o uniwersalnym zastosowaniu. W razie wycieku uruchomiony zostaje w czasie 
rzeczywistym alarm i otrzymują Państwo informację przez e-mail i/lub SMS. Dzięki temu mogą Państwo szybko 
zareagować, podjąć odpowiednie działania, uniknąć wzrostu kosztów w następstwie awarii oraz efektywnie 
i szeroko wypełnić swoje obowiązki operatora. Przy wykorzystaniu aplikacji internetowej można centralnie 
nadzorować wszystkie detektory SpillGuard® connect zastosowane w Państwa zakładzie. SpillGuard® connect 
to produkt DENIOS SE, rynkowego lidera w dziedzinie zakładowej ochrony środowiska i bhp.

B E Z P I E C Z N A  Ł Ą C Z N O Ś Ć .
I N N O W A C Y J N A ,  C Y F R O W A  K O N T R O L A  W Y C I E K Ó W

 W W W . D E N I O S . P L / C O N N E C T

DENIOS Sp. z o.o. 
ul. Słoneczna 26
05-816 Michałowice
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Przyjmowanie zamówień:
22 279 40 00
info@denios.pl

http://www.denios.pl/connect

