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Zajištění bezpečnosti
Látky agresivní, vodu ohrožující nebo hořlavé? Malé nádoby, sudy 
nebo IBC nádrže? Je jedno, jaký druh nebezpečné látky nebo jaké 
nádoby potřebujete skladovat. Vždy pro Vás máme řešení!
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TÜV-/MPA- 
geprüfte 
Produkte

Übereinstimmungs-
erklärung (ÜHP)

Vany na malé nádoby DENIOS classic-line, 
se záchytným objemem 5 až 30 litrů

od 

1.350,-

Záchytný objem [l] 5 7 10 15 20 30

Vnější rozměry 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 plechu 250-830-S0 250-831-S0 250-832-S0 250-833-S0 250-834-S0 250-835-S0
Cena Kč / ks 1.350,- 1.550,- 1.750,- 1.900,- 1.950,- 2.300,-

Obj. č. s pozinkovaným děrovaným plechem 250-836-S0 250-837-S0 250-838-S0 250-839-S0 250-840-S0 250-841-S0
Cena Kč / ks 2.050,- 2.400,- 2.650,- 2.950,- 3.250,- 3.850,-

DENIOS 
záruka 5 let

30

Vany na malé nádoby DENIOS classic-line - řešení 
pro skladování malých nádob

5 
let

Záchytné vany z oceli pro malé nádoby

 W prostorově úsporné, stohovatelné
 W svařovaná konstrukce - s dlouhou životností
 W z vysoce kvalitní práškově lakované oceli pro optimální ochranu před korozí
 W schváleno pro skladování hořlavých kapalin (H224-226) a vodu ohrožujících látek všech tříd
 W zkouška těsnosti

20 mm světlá výška

nádoby lze umístit na žárově zinkovaný děrovaný plech 
nebo přímo na dno záchytné vany

Optimální pro použití přímo na pracovišti, např. na dílenském ponku. Skladujte nebezpečné látky přímo tam, 
kde najdou své využití. Stabilní plastové nožičky chrání vanu před korozí a jsou šetrné k podlaze.

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 



1

Poradenství: 800 383 313

TÜV-/MPA- 
geprüfte 
Produkte

Übereinstimmungser-
klärung (ÜHP)

Vany na malé nádoby DENIOS pro-line z nerezu, 
se záchytným objemem 5 až 30 litrů

7

Záchytný objem [l] 5 7 10 15 20 30

Vnější rozměry 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 plechu 250-842-S0 250-843-S0 250-844-S0 250-845-S0 250-846-S0 250-847-S0
Cena Kč / ks 3.350,- 3.850,- 4.100,- 4.350,- 4.550,- 6.400,-

Obj. č. s nerezovým děrovaným plechem 250-848-S0 250-849-S0 250-850-S0 250-851-S0 250-852-S0 250-853-S0
Cena Kč / ks 4.950,- 5.450,- 5.950,- 6.550,- 6.800,- 9.600,-

DENIOS 
záruka

10
let

Vany na malé nádoby z nerezu

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

Optimální pro použití přímo na pracovišti, např. na dílenském ponku. Skladujte nebezpečné látky přímo tam, kde najdou své využití. Nerezové 
provedení - dlouhodobá ochrana před korozí i při skladování agresivních chemikálií. Stabilní plastové nožičky chrání vanu před korozí a jsou 
šetrné k podlaze.

nádoby lze umístit na nerezový děrovaný 
plech nebo přímo na dno záchytné vany

20 mm světlá výška

 W prostorově úsporné, stohovatelné 
 W svařovaná konstrukce - s dlouhou životností
 W nerezové provedení - dlouhodobá ochrana před korozí i při skladování agresivních chemikálií
 W malé nádoby lze uskladnit přímo do záchytné vany nebo na nerezový děrovaný plech
 W schváleno pro skladování hořlavých kapalin (H224-226) a vodu ohrožujících látek všech tříd
 W zkouška těsnosti

od 3.350,-



Záchytný objem [l] 20 30 40 65 90

Vnější rozměry 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 mřížového roštu 250-676-S0 250-679-S0 250-681-S0 250-684-S0 250-687-S0
Cena Kč / ks 2.450,- 2.900,- 3.250,- 4.300,- 5.200,-

Obj. č. s plastovým mřížovým roštem 250-688-S0 250-689-S0 250-690-S0 250-691-S0 250-692-S0
Cena Kč / ks 3.400,- 4.150,- 4.800,- 5.950,- 7.050,-

Obj. č. s pozinkovaným děrovaným plechem 250-693-S0 250-694-S0 250-697-S0 250-695-S0 250-696-S0
Cena Kč / ks 3.550,- 4.300,- 4.950,- 6.200,- 7.350,-

8
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TÜV-/MPA- 
geprüfte 
Produkte

Übereinstimmungs-
erklärung (ÜHP)

od 

2.450,-

DENIOS 
záruka

5 
let

optimální pro kombinování na jedné europaletě

Vany na malé nádoby classic-line lze použít jako 
- stacionární vany přímo na pracovišti nebo 
- přepravní jednotku např. na europaletě - možnost nakombinování do potřebné velikosti

vysoce kvalitní práškové lakování

Záchytné vany z oceli pro malé nádoby

Vany na malé nádoby DENIOS classic-line, 
se záchytným objemem 20 až 90 litrů
Možnost optimální kombinace na europaletě nebo chemické paletě. Skladujte nebezpečné látky přímo 
tam, kde najdou své využití. Stabilní plastové nožičky chrání vanu před korozí a jsou šetrné k podlaze.

 W svařovaná konstrukce - s dlouhou životností
 W z vysoce kvalitní práškově lakované oceli pro optimální ochranu před korozí
 W schváleno pro skladování hořlavých kapalin (H224-226) a vodu ohrožujících látek všech tříd
 W zkouška těsnosti

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 



1

Poradenství: 800 383 313

TÜV-/MPA- 
geprüfte 
Produkte

Übereinstimmungs-
erklärung (ÜHP)

9

DENIOS 
záruka

5
 let

Vany na malé nádoby DENIOS classic-line, 
až pro 2 sudy à 60 litrů

nádoby lze umístit na žárově zinkovaný 
mřížový rošt nebo přímo na dno záchytné vany

100 mm světlá výška

od 

2.450,-

Verze nepodjízdná podjízdná

Skladovací kapacita sudy à 60 litrů 1 2 1 2
Záchytný objem [l] 65 65 65 65
Celková nosnost [kg] 400 400 400 400
Vnější rozměry 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
Mřížový rošt bez roštu zinkovaný bez roštu zinkovaný
Obj. č. práškově lakovaná verze 259-367-S0 259-371-S0 259-369-S0 259-373-S0
Cena Kč / ks 2.450,- 3.200,- 3.300,- 3.950,-

Obj. č. zinkovaná verze 259-368-S0 259-372-S0 259-370-S0 259-374-S0
Cena Kč / ks 2.850,- 3.600,- 3.900,- 4.500,-

Záchytné vany z oceli pro malé nádoby

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

Prostorově úsporná konstrukce. Optimalizovaná konstrukce na nožičkách zjednoduší manipulaci pomocí 
zdvižného nebo paletového vozíku a usnadní vnitropodnikový transport.

 W optimální ochrana proti korozi díky vysoce kvalitnímu práškovému lakování nebo zinkování
 W svařovaná konstrukce - s dlouhou životností
 W schváleno pro skladování hořlavých kapalin (H224-226) a vodu ohrožujících látek všech tříd
 W zkouška těsnosti



TÜV-/MPA- 
geprüfte 
Produkte

DENIOS 
záruka
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Záchytný objem [l] 20 40 60

Celková nosnost [kg] 50 100 200
Vnější rozměry Š x H x V [mm] 400 x 600 x 120 600 x 800 x 120 766 x 1186 x 100
Obj. č. 179-763-S0 179-764-S0 179-765-S0
Cena Kč / ks 2.350,- 3.100,- 4.250,-

Příslušenství Mřížový rošt
Obj. č. mřížový rošt, pozinkovaný 182-710-S0 182-711-S0 182-712-S0
Cena Kč / ks 1.350,- 1.950,- 2.250,-

Obj. č. mřížový rošt, plastový 164-257-S0 164-255-S0 164-253-S0
Cena Kč / ks 1.950,- 2.650,- 3.100,-

Volba je na Vaší straně - využijte vanu na malé nádoby
...jako stacionární samostatnou vanu nebo
...jako přepravní jednotku na europaletě

Záchytné vany z oceli pro malé nádoby

1 vana na malé nádoby 
1 x typ KBS 60, (1 x 60 litrů)

Vany na malé nádoby lze volitelně 
dodávat s pozinkovaným nebo PE-
mřížovým roštem

2 vany na malé nádoby 
2 x typ KBS, (2 x 40 litrů)

Možné kombinace van pro malé nádoby na europaletě:

5 
let

Übereinstimmungser-
klärung (ÜHP)

4 vany na malé nádoby 
4 x typ KBS 20 (4 x 20 litrů)

3 vany na malé nádoby
2 x typ KBS 20 (2 x 20 litrů), 
1 x typ KBS 40 (1 x 40 litrů)

od 

2.350,-

Skladujte nebezpečné látky přímo na místě užívání.

Vany na malé nádoby DENIOS classic-line, 
ze záchytným objemem 20 až 60 litrů

 W svařovaná konstrukce - s dlouhou životností
 W zinkování pro optimální ochranu před korozí
 W schváleno pro skladování hořlavých kapalin (H224-226) a vodu ohrožujících látek všech tříd
 W zkouška těsnosti

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 



TÜV-/MPA- 
geprüfte 
Produkte

DENIOS 
záruka
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Poradenství: 800 383 313

Záchytný objem [l] 20 30 25 40

Vnější rozměry Š x H x V [mm] 987 x 400 x 75 987 x 600 x 75 1287 x 400 x 75 1287 x 600 x 75
Obj. č. 252-344-S0 252-350-S0 252-356-S0 252-359-S0
Cena Kč / ks 2.150,- 2.650,- 2.300,- 2.950,-

Příslušenství kryty ze zinkovaného děrovaného plechu
Obj. č. 195-283-S0 195-284-S0 195-285-S0 195-286-S0
Cena Kč / ks 950,- 1.150,- 1.350,- 1.600,-

Záchytný objem [l] 20 30 40 40 50

Vnější rozměry Š x H x V [mm] 310 x 545 x 145 310 x 845 x 145 510 x 845 x 120 310 x 1145 x 140 510 x 1145 x 110
Obj. č. 183-506-S0 183-507-S0 183-508-S0 183-509-S0 183-510-S0
Cena Kč / ks 6.150,- 6.550,- 6.900,- 6.900,- 6.950,-

Příslušenství kryty z nerezového děrovaného plechu
Obj. č. 195-289-S0 195-290-S0 195-291-S0 195-292-S0 195-293-S0
Cena Kč / ks 2.250,- 3.750,- 3.900,- 5.350,- 5.750,-

Záchytné vany z oceli nebo nerezu, pro malé nádoby5 
let

Übereinstimmungser-
klärung (ÜHP)

Skladujte nebezpečné látky přímo na místě užívání.

Vany na malé nádoby DENIOS classic-line, 
ze záchytným objemem 20 až 40 litrů

 W svařovaná konstrukce - s dlouhou životností
 W z vysoce kvalitní práškově lakované oceli pro optimální ochranu před korozí
 W schváleno pro skladování hořlavých kapalin (H224-226) a vodu ohrožujících 
látek všech tříd

 W zkouška těsnosti

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

žárově zinkovaný děrovaný plech nebo podlahová vana jako odstavné plochy

Děrované plechy mohou být snadno 
vyjmuty, např. během čištění.

od 

2.150,-

Skladujte nebezpečné látky přímo na místě užívání. 

Vany na malé nádoby DENIOS classic-line, 
ze záchytným objemem 20 až 50 litrů

 W svařovaná konstrukce - s dlouhou životností
 W nerezové provedení - dlouhodobá ochrana před korozí 
i při skladování agresivních chemikálií

 W malé nádoby lze uskladnit přímo do záchytné vany nebo 
na nerezový děrovaný plech

 W schváleno pro skladování hořlavých kapalin (H224-226) 
a vodu ohrožujících látek všech tříd

od 

6.150,-
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 W rychlé dodání
 W 2 pevná a 2 řídící kolečka z polyamidu (PA)
 W svařovaná konstrukce z oceli, 2 mm
 W schváleno pro skladování hořlavých kapalin (H224-226) a vodu 
ohrožujících látek všech tříd

 W odpovídá požadavkům aktuální legislativy

cenově výhodná alternativa pro předpisové skladování

Pojízdná záchytná vana DENIOS base-line, 
pro 1 sud à 200 litrů

Záchytné vany z oceli pro 200litrové sudy

www.denios.cz

 
Pojízdná záchytná vana DENIOS ba-

se-line, pro 1 sud à 200 litrů

Skladovací kapacita sudy à 200 litrů 1
Mřížový rošt zinkovaný
Vybavení 2 otočná kolečka, 2 pevná kolečka
Záchytný objem [l] 217
Celková nosnost [kg] 330
Vnější rozměry Š x H x V [mm]* 1350 x 815 x 995
Obj. č. 255-188-S0
Cena Kč / ks 7.950,-

*Celková výška s madlem

Příslušenství Obj. č.
Cena Kč 

/ ks

Ochranný kryt pro vany na 2 sudy à 200 litrů 136-463-S0 3.650,-

Ochranný kryt pro vany na 4 sudy à 200 litrů 136-465-S0 4.150,-

Sudový podstavec pro 1 sud à 60 litrů / 200 litrů 114-524-S0 1.950,-

Sudový podstavec pro 3 sudy à 60 litrů 114-530-S0 2.550,-

Sudový podstavec pro 2 sudy à 60 litrů / 200 litrů 114-527-S0 2.450,-

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

7.950,-
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DENIOS base-line - základ pro 
skladování nebezpečných látek.

Záchytné vany z oceli pro 200litrové sudy

Poradenství: 800 383 313

BEST

 Záchytné vany DENIOS base-line, až pro 4 sudy à 200 litrů

Skladovací kapacita sudy à 200 litrů 1 2 4 4
Mřížový rošt zinkovaný zinkovaný zinkovaný zinkovaný
Záchytný objem [l] 217 205 225 440
Celková nosnost [kg] 330 660 1320 1320
Vnější rozměry 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. práškově lakovaná verze 255-187-S0 255-189-S0 255-190-S0 255-191-S0
Cena Kč / ks 4.400,- 4.500,- 5.800,- 6.450,-

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

cenově výhodná alternativa pro předpisové 
skladování

Záchytné vany DENIOS base-line, 
až pro 4 sudy à 200 litrů

 W rychlé dodání
 W otvory pro vidlice pro vnitropodnikovou 
přepravu

 W svařovaná konstrukce z oceli, 2 mm
 W schváleno pro skladování hořlavých kapalin 
(H224-226) a vodu ohrožujících látek všech tříd

 W odpovídá požadavkům aktuální legislativy

od 

4.400,-



DENIOS 
záruka

5 
let

14

1

Verze nepodjízdná podjízdná

Mřížový rošt bez roštu zinkovaný bez roštu zinkovaný

Skladovací kapacita sudy à 200 litrů 1 1 1 1
Záchytný objem [l] 217 217 217 217
Celková nosnost [kg] 400 400 400 400
Vnější rozměry 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
Obj. č. práškově lakovaná verze 259-294-S0 259-296-S0 259-298-S0 259-300-S0
Cena Kč / ks 3.450,- 4.200,- 4.050,- 4.950,-

Obj. č. zinkovaná verze 259-295-S0 259-297-S0 259-299-S0 259-301-S0
Cena Kč / ks 3.950,- 4.850,- 4.850,- 5.650,-

Záchytné vany z oceli pro 200litrové sudy TÜV-/MPA- 
geprüfte 
Produkte

Übereinstimmungser-
klärung (ÜHP)

www.denios.cz

 W svařovaná konstrukce z oceli - bezpečnost s dlouhou životností
 W optimální ochrana proti korozi díky vysoce kvalitnímu práškovému lakování nebo zinkování
 W schváleno pro skladování hořlavých kapalin (H224-226) a vodu ohrožujících látek všech tříd
 W zkouška těsnosti

Záchytné vany DENIOS classic-line, 
až pro 2 sudy à 200 litrů

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

od 

3.450,-

Prostorově úsporná konstrukce. Optimalizovaná konstrukce na nožičkách zjednoduší manipulaci 
pomocí zdvižného nebo paletového vozíku a usnadní vnitropodnikový transport.

100 mm světlá výška

dle volby s nebo bez nožiček



DENIOS classic-line - řešení pro každý případ použití, např. 
skladování až 12 sudů na jedné vaně, ochrana větších ploch 
nebo stáčení a přeprava nebezpečných látek.

DENIOS 
záruka

5 
let

TÜV-/MPA- 
geprüfte 
Produkte
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OVĚŘENÁ KVALITA V 

NOVÉM DESIGNU

TOP PRODUKT
od 

3.800,-

Verze nepodjízdná podjízdná

Mřížový rošt bez roštu zinkovaný bez roštu zinkovaný

Skladovací kapacita sudy à 200 litrů 1 2 1 2
Záchytný objem [l] 205 205 205 205
Celková nosnost [kg] 800 800 800 800
Vnější rozměry 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. práškově lakovaná verze 259-302-S0 259-304-S0 259-306-S0 259-308-S0
Cena Kč / ks 3.800,- 4.700,- 4.050,- 4.900,-

Obj. č. zinkovaná verze 259-303-S0 259-305-S0 259-307-S0 259-309-S0
Cena Kč / ks 4.800,- 5.650,- 5.200,- 5.950,-

Záchytné vany z oceli pro 200litrové sudyÜbereinstimmungser-
klärung (ÜHP)

Poradenství: 800 383 313  Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

Provedení práškově lakované - pro 
optimální ochranu před korozí
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Záchytné vany DENIOS classic-line, 
až pro 4 sudy à 200 litrů

TÜV-/MPA- 
geprüfte 
Produkte

Übereinstimmungs-
erklärung (ÜHP)

Verze podjízdná podjízdná

Mřížový rošt bez roštu zinkovaný

Skladovací kapacita sudy à 200 litrů 2 3
Záchytný objem [l] 338 338
Celková nosnost [kg] 1200 1200
Vnější rozměry Š x H x V [mm] 815 x 2010 x 355 815 x 2010 x 355
Obj. č. práškově lakovaná verze 259-310-S0 259-312-S0
Cena Kč / ks 6.800,- 7.950,-

Obj. č. zinkovaná verze 259-311-S0 259-313-S0
Cena Kč / ks 7.550,- 8.800,-

DENIOS 
záruka

5 
let

1

100 mm světlá výška

Záchytné vany z oceli pro 200litrové sudy

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

od 

6.800,-

Prostorově úsporná konstrukce. Optimalizovaná konstrukce na nožičkách zjednoduší manipulaci pomocí 
zdvižného nebo paletového vozíku a usnadní vnitropodnikový transport.

 W svařovaná konstrukce z oceli - bezpečnost s dlouhou životností
 W optimální ochrana proti korozi díky vysoce kvalitnímu práškovému lakování nebo zinkování
 W schváleno pro skladování hořlavých kapalin (H224-226) a vodu ohrožujících látek všech tříd
 W zkouška těsnosti



DENIOS classic-line - řešení pro každý případ použití, např. 
skladování až 12 sudů na jedné vaně, ochrana větších ploch 
nebo stáčení a přeprava nebezpečných látek.

Záchytné vany z oceli pro 200litrové sudyTÜV-/MPA- 
geprüfte 
Produkte

17
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Poradenství: 800 383 313

Verze nepodjízdná podjízdná

Mřížový rošt zinkovaný zinkovaný zinkovaný zinkovaný

Skladovací kapacita sudy à 200 litrů 4 4 4 4
Záchytný objem [l] 220 440 220 440
Celková nosnost [kg] 1600 1600 1600 1600
Vnější rozměry 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. práškově lakovaná verze 259-318-S0 259-326-S0 259-320-S0 259-328-S0
Cena Kč / ks 6.700,- 9.700,- 6.400,- 10.100,-

Obj. č. zinkovaná verze 259-319-S0 259-327-S0 259-321-S0 259-329-S0
Cena Kč / ks 7.500,- 10.500,- 7.650,- 10.900,-

s nebo bez nožiček

verze pozinkovaná nebo práškově lakovaná

DENIOS 
záruka

5 
let

obzvláště nízká konstrukce se zvýšeným 
záchytným objemem

Přiobjednejte si zároveň

INOVACE
Spillguard® - detektor úniku 
nebezpečných kapalin, 
Obj. č. 267-579-S0, Kč 1.950,- viz strana

264-265

Übereinstimmungser-
klärung (ÜHP)

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

Záchytné vany bez mřížového roštu naleznete v nabídce na našem e-shopu.

od 

6.700,-



TÜV-/MPA- 
geprüfte 
Produkte

DENIOS 
záruka
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Mřížový rošt zinkovaný zinkovaný zinkovaný zinkovaný

Skladovací kapacita sudy à 200 litrů 4 4 8 12
Záchytný objem [l] 225 420 340 540
Celková nosnost [kg] 1600 1600 3200 4800
Vnější rozměry Š x H x V [mm] 816 x 2470 x 250 816 x 2470 x 355 2455 x 1210 x 250 3670 x 1210 x 250
Hmotnost [kg] 103 117 160 250
Obj. č. práškově lakovaná verze 259-330-S0 259-332-S0 259-334-S0 259-336-S0
Cena Kč / ks 9.200,- 13.300,- 12.500,- 17.200,-

Obj. č. zinkovaná verze 259-331-S0 259-333-S0 259-335-S0 –
Cena Kč / ks 11.200,- 14.300,- 14.100,- –

Záchytné vany DENIOS classic-line, 
až pro 12 sudů à 200 litrů

Ergonomický vozík na sudy 
Secu Comfort

Přiobjednejte si zároveň

Záchytné vany z oceli pro 200litrové sudy 5
 let

Übereinstimmungser-
klärung (ÜHP)

Určeno ke skladování většího množství. Nízká konstrukční výška 250 mm umožní snadné nakládání a vykládání ze záchytné vany. Optimalizovaná 
konstrukce na nožičkách zjednoduší manipulaci pomocí zdvižného nebo paletového vozíku a usnadní vnitropodnikový transport.

 W svařovaná konstrukce z oceli - bezpečnost s dlouhou životností
 W optimální ochrana proti korozi díky vysoce kvalitnímu práškovému lakování nebo zinkování
 W schváleno pro skladování hořlavých kapalin (H224-226) a vodu ohrožujících látek všech tříd
 W zkouška těsnosti

obzvláště nízká konstrukční 
výška: 250 mm

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

viz strana

217

od 

9.200,-

Nájezdová rampa z oceli, žárově 
pozinkovaná, výškově nastavitelná 
od 150 - 270 mm, rozměr š x h (mm): 
1035 x 900, Obj. č. 126-133-S0, 
Kč 6.550,-



Záchytné vany jsou vhodné 
také k vybavení regálů

TÜV-/MPA- 
geprüfte 
Produkte

DENIOS 
záruka
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Poradenství: 800 383 313

Záchytné vany DENIOS classic-line, 
až pro 8 sudů à 200 litrů

Přiobjednejte si zároveň

Skladovací kapacita sudy à 200 litrů 4 4 6 8

Alternativní skladovací kapacita pro europalety 1 2 2 3
Alternativní skladovací kapacita pro chemické palety 1 1 1 2
Záchytný objem [l] 410 460 560 700
Celková nosnost [kg] 1500 2000 2400 3000
Vnější rozměry 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. zinkovaná verze 114-374-S0 114-375-S0 114-376-S0 114-377-S0
Cena Kč / ks 10.400,- 12.200,- 14.800,- 17.200,-

Příslušenství vložná vana z PE
Obj. č. 114-330-S0 114-332-S0 114-334-S0 114-336-S0
Cena Kč / ks 10.900,- 13.800,- 15.900,- 18.200,-

Záchytné vany z oceli pro 200litrové sudy

Obj. č. 114-904-S0, Kč 2.050,-

5 
let

Übereinstimmungser-
klärung (ÜHP)

 W variabilně vhodný pro obě velikosti sudu 60 i 200 l, 
jednoduchým otočením o 180°

 W vnější rozměry Š x H x V [mm]: 475 x 620 x 390

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

od 

10.400,-

Sudový podstavec z polyethylenu (PE)

Skladovací kapacita až pro 3 europalety, příp. 2 chemické palety. Doplnění stávajícího paletového regálu.

 W k dodání vložné záchytné vany z polyethylenu (PE) odolné vůči kyselinám
 W svařovaná konstrukce z oceli - bezpečnost s dlouhou životností
 W zinkováno pro optimální ochranu proti korozi
 W schváleno pro skladování hořlavých kapalin (H224-226) a vodu ohrožujících látek všech tříd
 W zkouška těsnosti



Přiobjednejte si zároveň

TÜV-/MPA- 
geprüfte 
Produkte
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Übereinstimmungser-
klärung (ÜHP)

Záchytné vany z oceli pro 200litrové sudy

Záchytné vany DENIOS pro-line, 
až pro 8 sudů à 200 litrů

Sudový podstavec pro 
1 sud à 60 litrů / 200 litrů, 
Obj. č. 114-524-S0, 
Kč 1.950,-

Sudový podstavec pro 
2 sudy à 60 litrů / 200 litrů, 
Obj. č. 114-527-S0, 
Kč 2.450,-

Sudový podstavec 
pro 3 sudy à 60 litrů, 
Obj. č. 114-530-S0, 
Kč 2.550,-

Ochranný kryt pro vany 
na 4 sudy à 200 litrů, 
Obj. č. 136-465-S0, Kč 4.150,-

Ochranný kryt pro vany 
na 2 sudy à 200 litrů, 
Obj. č. 136-463-S0, Kč 3.650,-Sudový podstavec z 

polyethylenu (PE), 
Obj. č. 114-904-S0, 
Kč 2.050,-

vyjímatelný žárově zinkovaný rošt jako 
odstavná plocha

100 mm světlá výška

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: 1 - 2 týdny 

Vodivé plastové nožičky z polypropylenu (PP) chrání před korozí a poškozením vany, jsou šetrné k podlaze a umožňují prostorově úsporné 
stohování nad sebe. Optimalizovaná konstrukce na nožičkách zjednoduší manipulaci pomocí zdvižného nebo paletového vozíku a usnadní 
vnitropodnikový transport.

 W k použití v Ex zóně 
 W obzvláště kompaktní, prostorově úsporná konstrukce
 W vyjímatelný žárově zinkovaný rošt jako odstavná plocha
 W prostorově úsporné, stohovatelné nad sebe
 W svařovaná konstrukce z oceli - bezpečnost s dlouhou životností
 W optimální ochrana proti korozi díky vysoce kvalitnímu práškovému lakování nebo zinkování
 W schváleno pro skladování hořlavých kapalin (H224-226) a vodu ohrožujících látek všech tříd
 W zkouška těsnosti



Zakázková výroba na 
poptávku

TÜV-/MPA- 
geprüfte 
Produkte
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Poradenství: 800 383 313

Skladovací kapacita sudy à 200 litrů 2 4 4 8

Mřížový rošt zinkovaný zinkovaný zinkovaný zinkovaný
Záchytný objem [l] 205 220 225 340
Celková nosnost [kg] 800 1600 1600 3200
Vnější rozměry 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. práškově lakovaná verze 259-347-S0 259-353-S0 259-355-S0 259-357-S0
Cena Kč / ks 5.400,- 7.800,- 9.850,- 14.700,-

Obj. č. zinkovaná verze 259-348-S0 259-354-S0 259-356-S0 259-358-S0
Cena Kč / ks 6.350,- 8.650,- 10.900,- 16.400,-

Übereinstimmungser-
klärung (ÜHP)

Záchytné vany z oceli pro 200litrové sudy

DENIOS 
záruka

10 
let

od 5.400,-

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: 1 - 2 týdny 

Vodivé PE nožičky - k použití v zóně 1
Provedení práškově lakované - pro optimální 
ochranu před korozí



TÜV-geprüfte 
Auff angwanne

Übereinstimmungser-
klärung (ÜHP)
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www.denios.cz Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

Mřížový rošt bez roštu zinkovaný zinkovaný zinkovaný

Skladovací jednotka sudy à 60 litrů sudy à 60 litrů sudy à 200 litrů sudy à 200 litrů
Počet 1 2 1 2
Vybavení 4 otočná kolečka 2 otočná kolečka, 2 pevná kolečka
Kola polyamid polyamid polyamid polyamid
Záchytný objem [l] 65 65 217 205
Celková nosnost [kg] 300 300 400 800
Vnější rozměry Š x H x V [mm]* 1275 x 635 x 890 1275 x 635 x 890 1350 x 815 x 995 1700 x 815 x 995
Obj. č. práškově lakovaná verze 259-375-S0 259-377-S0 259-337-S0 259-339-S0
Cena Kč / ks 4.900,- 5.100,- 8.450,- 8.650,-

Obj. č. zinkovaná verze 259-376-S0 259-378-S0 259-338-S0 259-340-S0
Cena Kč / ks 5.100,- 5.500,- 9.300,- 9.400,-

*Celková výška s madlem

CENA SADY

Přiobjednejte si zároveň

Pojízdné záchytné vany z oceli DENIOS 
záruka

5 
let

Kolečka z polyamidu (PA). Madlo umožní bezpečný vnitropodnikový transport nebezpečných látek.

Pojízdné záchytné vany 
DENIOS classic-line

Pojízdná záchytná vana vč. žárově 
zinkovaného sudového podstavce pro 
1 sud à 200 litrů, Obj. č. 259-771-S0, 
Kč 11.100,-

Pojízdná záchytná vana vč. madla a 
zajišťovacího popruhu pro 2 sudy à 
200 litrů,
Obj. č. 259-770-S0, Kč 9.850,-

od 

4.900,-

Sada pro bezpečný transport, skládající 
se z bezpečnostního popruhu a držáku pro 
2 sudy, Obj. č. 229-527-S0, Kč 1.750,-

 W svařovaná konstrukce z oceli - bezpečnost s dlouhou životností
 W optimální ochrana proti korozi díky vysoce kvalitnímu práškovému lakování 
nebo zinkování

 W kolečka z polyamidu (PA)

 W jako příslušenství k dodání madlo s upínacím popruhem k zajištění 1 sudu à 
200 litrů

 W schváleno pro skladování hořlavých kapalin (H224-226) a vodu ohrožujících 
látek všech tříd

 W zkouška těsnosti



TÜV-geprüfte 
Auff angwanne

Übereinstimmungser-
klärung (ÜHP)
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Poradenství: 800 383 313

DENIOS 
záruka

10 
let

Mřížový rošt bez roštu zinkovaný zinkovaný zinkovaný

Skladovací jednotka sudy à 60 litrů sudy à 60 litrů sudy à 200 litrů sudy à 200 litrů
Počet 1 2 1 2
Vybavení 4 otočná kolečka 2 otočná kolečka, 2 pevná kolečka
Kola elektricky vodivé
Záchytný objem [l] 65 65 217 205
Celková nosnost [kg] 300 300 400 800
Vnější rozměry Š x H x V [mm]* 1275 x 635 x 890 1275 x 635 x 890 1350 x 815 x 995 1700 x 815 x 995
Obj. č. práškově lakovaná verze 259-379-S0 259-381-S0 259-359-S0 259-361-S0
Cena Kč / ks 5.650,- 5.950,- 9.300,- 12.200,-

Obj. č. zinkovaná verze 259-380-S0 259-382-S0 259-360-S0 259-362-S0
Cena Kč / ks 5.950,- 6.150,- 9.750,- 13.500,-

*Celková výška s madlem

Provedení práškově lakované - pro 
optimální ochranu před korozí

elektricky vodivá kolečka

Pojízdné záchytné vany z oceli

Kolečka z elektricky vodivého plastu. Madlo umožní bezpečný vnitropodnikový 
transport nebezpečných látek.

Pojízdné záchytné vany DENIOS pro-line, 
s elektricky vodivými kolečky

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: 1 - 2 týdny 

 W svařovaná konstrukce - s dlouhou životností
 W optimální ochrana proti korozi díky vysoce kvalitnímu práškovému lakování nebo 
zinkování

 W elektricky vodivá kolečka
 W schváleno pro skladování hořlavých kapalin (H224-226) a vodu ohrožujících látek 
všech tříd

 W zkouška těsnosti

od 5.650,-
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Záchytná vana DENIOS base-line, 
až pro 2 IBC nádrže à 1000 litrů

TÜV-/MPA- 
geprüfte 
Produkte

Übereinstimmungs-
erklärung (ÜHP)

10.800,-
BEST

Přiobjednejte si zároveň

 W rychlé dodání
 W otvory pro vidlice pro vnitropodnikovou přepravu
 W svařovaná konstrukce z oceli, práškově lakovaná
 W schváleno pro skladování vodu ohrožujících látek 
všech tříd

Záchytné vany z oceli pro skladování v IBC nádržích

www.denios.cz

cenově výhodná alternativa pro předpisové skladování

Držák konve, pozinkovaný, s 
přímým odtokem kapaliny do 
záchytné vany, 
Obj. č. 114-566-S0, Kč 880,-

Ochranný kryt pro záchytné 
vany, na 1 IBC, 
Obj. č. 136-466-S0, 
Kč 3.150,-

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

Obj. č. 114-434-S0, Kč 11.900,-

Ochrana proti postříkání, zinkovaná, 
pro záchytnou vanu širokou 
1350 mm, 
Obj. č. 114-567-S0, Kč 6.250,-
Ochrana proti postříkání, 
zinkovaná, pro záchytnou vanu 
širokou 2680 mm, 
Obj. č. 114-568-S0, Kč 7.500,-

Vložná vana z plastu, pro 
záchytné vany D x Š (mm): 
1350 x 1300

Vložná vana z plastu, pro 
záchytné vany D x Š (mm): 
2680 x 1300
Obj. č. 114-437-S0, Kč 16.900,-
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Skladovací kapacita IBC à 1000 litrů 1 2

Záchytný objem [l] 1000 1000
Celková nosnost [kg] 1500 3000
Vnější rozměry Š x H x V [mm] 1350 x 1300 x 915 2680 x 1300 x 480
Obj. č. práškově lakovaná verze 255-183-S0 255-184-S0
Cena Kč / ks 10.800,- 15.900,-

15.900,-

DENIOS base-line - základ pro skladování 
nebezpečných látek.

TÜV-/MPA- 
geprüfte 
Produkte

Übereinstimmungs-
erklärung (ÜHP)

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

vhodné pro skladování hořlavých 
kapalin (H224-226)

Záchytné vany z oceli pro skladování v IBC nádržích

Poradenství: 800 383 313

Obj. č. 114-437-S0, Kč 16.900,-



DENIOS classic-line - řešení pro každé použití, např. skladování až 3 IBC 
nádrží na jedné vaně, ochrana větších ploch nebo stáčení a dávkování 
nebezpečných látek.

DENIOS 
záruka

TÜV-/MPA- 
geprüfte 
Produkte

Pro skladování agresivních chemikálií doporučujeme 
záchytné vany z plastu

26
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Vybavení s roštem
se stáčecím 
podstavcem

Záchytný objem [l] 1000 1000
Celková nosnost [kg] 2000 2000
Vnější rozměry Š x H x V [mm] 1350 x 1650 x 710 1350 x 1650 x 1180
Obj. č. práškově lakovaná verze 259-383-S0 259-385-S0
Cena Kč / ks 15.300,- 20.300,-

Obj. č. zinkovaná verze 259-384-S0 259-386-S0
Cena Kč / ks 18.200,- 23.200,-

Příslušenství

Obj. č. Ochrana proti postříkání, zinkovaná, pro záchytnou vanu širokou 
1350 mm 114-567-S0

Cena Kč / ks 6.250,-

Obj. č. Vložná vana z plastu, pro záchytné vany D x Š (mm): 1350 x 1650 114-433-S0
Cena Kč / ks 13.500,-

Obj. č. Držák na konve 114-566-S0
Cena Kč / ks 880,-

Záchytné vany z oceli pro skladování v IBC nádržích 5 
let

Übereinstimmungser-
klärung (ÜHP)

Stáčecí prostor pro větší bezpečnost při stáčení a přelévání. Optimalizovaná konstrukce na nožičkách zjednoduší manipulaci pomocí 
zdvižného nebo paletového vozíku a usnadní vnitropodnikový transport.

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

Záchytné vany DENIOS classic-line se stáčecím 
prostorem, pro 1 IBC à 1000 litrů

od 

15.300,-

od strany

58

stáčecí podstavec

optimalizovaná konstrukce na nožičkách

přídavný stáčecí prostor pro zajištění větší 
bezpečnosti při stáčení

 W s prostorem pro stáčení
 W se stáčecím podstavcem k použití jako stáčecí a dávkovací stanice
 W pro skladování agresivních látek jako jsou kyseliny a louhy mohou být všechny typy 
vybaveny odolnou vložnou vanou z PE

 W svařovaná konstrukce - bezpečná a s dlouhou životností
 W optimální ochrana proti korozi díky vysoce kvalitnímu práškovému lakování nebo zinkování
 W otvory pro vidlice pro vnitropodnikovou přepravu
 W schváleno pro skladování voduohrožujících látek
 W zkouška těsnosti



DENIOS 
záruka

TÜV-/MPA- 
geprüfte 
Produkte
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Poradenství: 800 383 313

IBC
viz strana

168-169

Vybavení s roštem
se stáčecím 
podstavcem

Záchytný objem [l] 1000 1000
Celková nosnost [kg] 2000 2000
Vnější rozměry Š x H x V [mm] 1350 x 1300 x 915 1350 x 1300 x 1385
Obj. č. práškově lakovaná verze 259-387-S0 259-389-S0
Cena Kč / ks 11.700,- 16.700,-

Obj. č. zinkovaná verze 259-388-S0 259-390-S0
Cena Kč / ks 15.600,- 20.500,-

Příslušenství

Obj. č. Ochrana proti postříkání, zinkovaná, pro záchytnou vanu širokou 
1350 mm 114-567-S0

Cena Kč / ks 6.250,-

Obj. č. Vložná vana z plastu, pro záchytné vany D x Š (mm): 1350 x 1300 114-434-S0
Cena Kč / ks 11.900,-

Obj. č. Držák na konve 114-566-S0
Cena Kč / ks 880,-

Přiobjednejte si zároveň

 W držák na konve k dodání jako příslušenství
 W se stáčecím podstavcem k použití jako stáčecí a dávkovací stanice
 W pro skladování agresivních látek jako jsou kyseliny a louhy mohou být 
všechny typy vybaveny odolnou vložnou vanou z PE

 W svařovaná konstrukce - bezpečná a s dlouhou životností
 W optimální ochrana proti korozi díky vysoce kvalitnímu práškovému 
lakování nebo zinkování

 W otvory pro vidlice pro vnitropodnikovou přepravu
 W schváleno pro skladování voduohrožujících látek
 W zkouška těsnosti

Záchytné vany z oceli pro skladování v IBC nádržích5 
let

Übereinstimmungser-
klärung (ÜHP)

 W k ochraně před znečištěním a před 
povětrnostními vlivy

 W vysoce kvalitní tkaný kryt
 W integrovaná kapsa na dokumenty

Prostorově úsporná konstrukce. Optimalizovaná konstrukce na nožičkách zjednoduší manipulaci pomocí 
zdvižného nebo paletového vozíku a usnadní vnitropodnikový transport.

Záchytné vany DENIOS classic-line, 
pro 1 IBC à 1000 litrů

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

100 mm světlá výška

od 

11.700,-

Ochranné kryty, Obj. č. 136-466-S0, Kč 3.150,-



Vybavení s roštem se stáčecím podstavcem se 2 stáčecími podstavci

Záchytný objem [l] 1000 1000 1000
Celková nosnost [kg] 4000 4000 4000
Vnější rozměry Š x H x V [mm] 2680 x 1300 x 480 2680 x 1300 x 950 2680 x 1300 x 950
Obj. č. práškově lakovaná verze 259-397-S0 259-399-S0 259-401-S0
Cena Kč / ks 16.600,- 23.900,- 28.200,-

Obj. č. zinkovaná verze 259-398-S0 259-400-S0 259-402-S0
Cena Kč / ks 18.500,- 25.400,- 29.700,-

DENIOS 
záruka

5 
let

TÜV-/MPA- 
geprüfte 
Produkte

Übereinstimmungser-
klärung (ÜHP)
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Zemnící kabel pro bezpečnost 
při stáčení

Záchytné vany z oceli pro skladování v IBC nádržích

Určeno pro skladování 2 IBC nádrží. Optimalizovaná konstrukce na nožičkách zjednoduší 
manipulaci pomocí zdvižného nebo paletového vozíku a usnadní vnitropodnikový transport.

Záchytné vany DENIOS classic-line, 
až pro 2 IBC nádrže à 1000 litrů

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

viz strana

203
od 

16.600,-

držák na konev k dodání jako příslušenství

 W držák na konve k dodání jako příslušenství
 W se stáčecím podstavcem k použití jako stáčecí a dávkovací stanice
 W pro skladování agresivních látek jako jsou kyseliny a louhy mohou být 
všechny typy vybaveny odolnou vložnou vanou z PE

 W svařovaná konstrukce - bezpečná a s dlouhou životností
 W optimální ochrana proti korozi díky vysoce kvalitnímu práškovému lakování 
nebo zinkování

 W otvory pro vidlice pro vnitropodnikovou přepravu
 W schváleno pro skladování hořlavých kapalin (H224-226) a vodu ohrožujících 
látek všech tříd

 W zkouška těsnosti



DENIOS 
záruka

5 
let

TÜV-/MPA- 
geprüfte 
Produkte

Übereinstimmungser-
klärung (ÜHP)
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Poradenství: 800 383 313

Obj. č. 259-397-S0

16.600,-

Přiobjednejte si zároveň

Přiobjednejte si zároveň

INOVACE
Spillguard® - detektor úniku 
nebezpečných kapalin, 
Obj. č. 267-579-S0, Kč 1.950,- viz strana

264-265

Záchytné vany z oceli pro skladování v IBC nádržích

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

Pozinkovaný mřížový rošt jako odstavná 
plocha, nosnost 2000 kg

100 mm světlá výškaoptimalizovaná konstrukce na nožičkách - jednoduchá 
manipulace pomocí zdvižného nebo paletového vozíku

Držák konve, pozinkovaný, 
s přímým odtokem 
kapaliny do záchytné 
vany, Obj. č. 114-566-S0, 
Kč 880,-

Ochrana proti postříkání, 
zinkovaná, pro záchytnou 
vanu širokou 2680 mm, 
Obj. č. 114-568-S0, 
Kč 7.500,- Obj. č. 114-437-S0, 

Kč 16.900,-

Vložná vana z plastu, pro 
záchytné vany D x Š (mm): 
2680 x 1300

TOP 
PRODUKT
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Vybavení s roštem se stáčecím podstavcem se 2 stáčecími podstavci

Záchytný objem [l] 1000 1000 1000
Celková nosnost [kg] 4000 4000 4000
Vnější rozměry Š x H x V [mm] 2680 x 1650 x 415 2680 x 1650 x 885 2680 x 1650 x 885
Obj. č. práškově lakovaná verze 259-391-S0 259-393-S0 259-395-S0
Cena Kč / ks 22.400,- 27.300,- 31.700,-

Obj. č. zinkovaná verze 259-392-S0 259-394-S0 259-396-S0
Cena Kč / ks 23.900,- 28.900,- 33.200,-

Záchytné vany DENIOS classic-line se stáčecím 
prostorem, pro 2 IBC à 1000 litrů

Příslušenství

Obj. č. Ochrana proti 
postříkání, zinkovaná, pro 
záchytnou vanu širokou 
2680 mm

114-568-S0

Cena Kč / ks 7.500,-

Obj. č. Vložná vana z plastu, 
pro záchytné vany D x Š (mm): 
2680 x 1650

114-436-S0

Cena Kč / ks 17.500,-

DENIOS classic-line - řešení pro každé použití, např. 
skladování až 3 IBC nádrží na jedné vaně, ochrana větších 
ploch nebo stáčení a dávkování nebezpečných látek.

Záchytné vany z oceli pro skladování v IBC nádržích

Stáčecí prostor pro větší bezpečnost při stáčení a přelévání. Optimalizovaná konstrukce na nožičkách zjednoduší manipulaci pomocí zdvižného 
nebo paletového vozíku a usnadní vnitropodnikový transport.

přídavný stáčecí prostor pro zajištění větší 
bezpečnosti při stáčení

stáčecí podstavec

ochrana proti postříkání k dodání 
jako příslušenství

od 

22.400,-

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

 W s prostorem pro stáčení
 W se stáčecím podstavcem k použití jako stáčecí a dávkovací stanice
 W pro skladování agresivních látek jako jsou kyseliny a louhy mohou být 
všechny typy vybaveny odolnou vložnou vanou z PE

 W svařovaná konstrukce - bezpečná a s dlouhou životností
 W optimální ochrana proti korozi díky vysoce kvalitnímu práškovému lakování 
nebo zinkování

 W otvory pro vidlice pro vnitropodnikovou přepravu
 W schváleno pro skladování hořlavých kapalin (H224-226) a vodu ohrožujících 
látek všech tříd

 W zkouška těsnosti
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Vybavení s roštem se stáčecím podstavcem se 2 stáčecími podstavci se 3 stáčecími podstavci

Záchytný objem [l] 1000 1000 1000 1000
Celková nosnost [kg] 6000 6000 6000 6000
Vnější rozměry Š x H x V [mm] 3280 x 1300 x 420 3280 x 1300 x 890 3280 x 1300 x 890 3280 x 1300 x 890
Obj. č. práškově lakovaná verze 259-403-S0 259-405-S0 259-407-S0 259-409-S0
Cena Kč / ks 33.200,- 36.900,- 41.300,- 45.200,-

Obj. č. zinkovaná verze 259-404-S0 259-406-S0 259-408-S0 259-410-S0
Cena Kč / ks 36.900,- 41.400,- 44.400,- 50.600,-

Záchytné vany DENIOS classic-line, 
až pro 3 IBC nádrže à 1000 litrů

Příslušenství

Obj. č. Držák na konve 114-566-S0
Cena Kč / ks 880,-

Obj. č. Vložná vana z plastu, 
pro záchytné vany D x Š (mm): 
3280 x 1300

180-335-S0

Cena Kč / ks 18.200,-

Záchytné vany z oceli pro skladování v IBC 
nádržích

Určeno pro skladování 3 IBC nádrží. Optimalizovaná konstrukce na nožičkách zjednoduší manipulaci pomocí zdvižného nebo paletového vozíku 
a usnadní vnitropodnikový transport.

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

optimalizovaná konstrukce na nožičkách

od 

33.200,-

100 mm světlá výška

Pozinkovaný mřížový rošt jako odstavná plocha

 W držák na konve k dodání jako příslušenství
 W se stáčecím podstavcem k použití jako stáčecí a dávkovací stanice
 W pro skladování agresivních látek jako jsou kyseliny a louhy mohou být 
všechny typy vybaveny odolnou vložnou vanou z PE

 W svařovaná konstrukce - bezpečná a s dlouhou životností
 W optimální ochrana proti korozi díky vysoce kvalitnímu práškovému lakování 
nebo zinkování

 W otvory pro vidlice pro vnitropodnikovou přepravu
 W schváleno pro skladování hořlavých kapalin (H224-226) a vodu ohrožujících 
látek všech tříd

 W zkouška těsnosti
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Podlahové plošiny DENIOS classic-line 
- proměňte stávající prostor na sklad pro 
předpisové skladování nebezpečných látek.

Záchytný objem [l] 80 110 140 170 225

Vnější rozměry Š x H [mm] 1362 x 1362 1862 x 1362 1862 x 1862 2862 x 1362 2862 x 1862
Nosnost [kg/m²] 5000 5000 5000 5000 5000
Obj. č.* Zatížení kola: 450 kg 115-128-S0 115-130-S0 168-966-S0 115-132-S0 115-134-S0
Cena Kč / ks 9.400,- 11.800,- 14.400,- 16.700,- 22.900,-

Obj. č.* Zatížení kola: 2000 kg 120-233-S0 120-234-S0 195-305-S0 120-235-S0 120-236-S0
Cena Kč / ks 11.400,- 17.100,- 23.500,- 24.800,- 32.100,-

*Styčná plocha 200 x 200 mm

Nástavné regály

Sudová čerpadla

Podlahové plošiny z oceli k zabezpečení větších ploch

Podlahové plošiny DENIOS classic-line, 
s obzvláště nízkou stavební výškou 78 mm

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

výška: 78 mm

5 
let

Übereinstimmungser-
klärung (ÜHP)

viz strana

192

od strany

76

Snadno kombinovatelné pro ochranu větších ploch. Schváleno pro předpisové 
skladování a bezpečnost při stáčení a přelévání.
Splňují všechny požadavky zákona pro ochranu vod.

 W k dodání jako příslušenství nájezdová rampa
 W svařovaná konstrukce - bezpečná a s dlouhou životností
 W zinkováno pro optimální ochranu proti korozi
 W schváleno pro skladování hořlavých kapalin (H224-226) a vodu ohrožujících látek všech tříd
 W zkouška těsnosti



Přiobjednejte si zároveň

Spojovací prvky VE 14 VE 19 VE 29

Vnější rozměry Š x H [mm] 1320 x 45 1820 x 45 2820 x 45
Obj. č. 115-158-S0 115-159-S0 115-160-S0
Cena Kč / ks 290,- 390,- 390,-

Nájezdové rampy AR 14 AR 19 AR 29 Najížděcí roh

Vnější rozměry Š x H [mm] 1320 x 720 1820 x 720 2820 x 720 730 x 730
Obj. č. 115-164-S0 115-165-S0 115-166-S0 115-171-S0
Cena Kč / ks 6.400,- 8.100,- 11.900,- 3.150,-

Upevňovací prvky Distanční spojka Upevnění okraje Křížová spojka

Vnější rozměry Š x H [mm] 25 x 120 20 x 80 130 x 130
Obj. č. 115-169-S0 115-170-S0 115-167-S0
Cena Kč / ks 270,- 230,- 460,-

TÜV-/MPA- 
geprüfte 
Produkte

DENIOS 
záruka

Na poptávku k dodání i jiné 
rozměry a provedení z nerezu.

33
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Poradenství: 800 383 313

od 

9.400,-

Pro skladování agresivních chemikálií 
doporučujeme podlahové plošiny z plastu

Regály na nebezpečné látky

Podlahové plošiny z oceli k zabezpečení větších ploch

viz strana

66-67

5 
let

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

Übereinstimmungser-
klärung (ÜHP)

od strany

68
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Záchytný objem [l] 20 40 80 165 95 210

Nosnost [kg/m²] 5000 5000 5000 5000 5000 5000
Vnější rozměry Š x H [mm] 500 x 500 1000 x 500 1000 x 1000 2000 x 1000 2500 x 500 2500 x 1000
Obj. č.* Zatížení kola: 450 kg 115-137-S0 115-139-S0 115-141-S0 115-143-S0 115-145-S0 115-147-S0
Cena Kč / ks 3.900,- 5.950,- 8.550,- 12.100,- 9.950,- 13.200,-

Obj. č.* Zatížení kola: 2000 kg 115-149-S0 115-150-S0 115-151-S0 115-152-S0 115-153-S0 115-154-S0
Cena Kč / ks 4.850,- 8.600,- 13.100,- 17.400,- 16.700,- 19.300,-

*Styčná plocha 200 x 200 mm

od 

3.900,-

Podlahové plošiny z oceli k zabezpečení 
větších ploch

DENIOS 
záruka

5 
let

Übereinstimmungser-
klärung (ÜHP)

Podlahové plošiny DENIOS classic-line, 
s obzvláště nízkou stavební výškou 123 mm

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: 2 týdny 

výška: 123 mm

 W k dodání jako příslušenství nájezdová rampa
 W svařovaná konstrukce - bezpečná a s dlouhou životností
 W zinkováno pro optimální ochranu proti korozi
 W schváleno pro skladování hořlavých kapalin (H224-226) a vodu ohrožujících látek 
všech tříd

 W zkouška těsnosti

Snadno kombinovatelné pro ochranu větších ploch. Schváleno pro předpisové 
skladování a bezpečnost při stáčení a přelévání.

Podlahové plošiny DENIOS classic-line - proměňte stávající prostor 
na sklad pro předpisové skladování nebezpečných látek.



Přiobjednejte si zároveň

TÜV-/MPA- 
geprüfte 
Produkte

Spojovací prvky VE 5 VE 10 VE 20 VE 25

Vnější rozměry Š x H [mm] 470 x 45 970 x 45 1970 x 45 2470 x 45
Obj. č. 115-172-S0 115-173-S0 115-174-S0 115-175-S0
Cena Kč / ks 230,- 230,- 290,- 360,-

Nájezdové rampy AR 5 AR 10 AR 20 AR 25

Vnější rozměry Š x H [mm] 450 x 1120 950 x 1120 1950 x 1120 2450 x 1120
Obj. č. 115-176-S0 115-177-S0 115-178-S0 115-179-S0
Cena Kč / ks 4.750,- 7.850,- 13.200,- 15.100,-

Upevňovací prvky Distanční spojka Upevnění okraje Křížová spojka Najížděcí roh

Vnější rozměry Š x H [mm] 25 x 120 20 x 80 130 x 130 1140 x 1140
Obj. č. 115-182-S0 115-183-S0 115-167-S0 115-181-S0
Cena Kč / ks 290,- 250,- 460,- 6.750,-

Obj. č.
115-181-S06.750,-

Obj. č.
115-167-S0460,-

35
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Poradenství: 800 383 313

Na poptávku k dodání i jiné rozměry a 
provedení z nerezu.

Nástavné regály

Regály na nebezpečné látky

Podlahové plošiny z oceli k 
zabezpečení větších ploch

Nájezdový roh

DENIOS 
záruka

5 
let

Übereinstimmungser-
klärung (ÜHP)

Křížová spojka

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: 2 týdny 

od strany

76

od strany

68
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Záchytný objem [l] 7 15 32 68

Vnější rozměry 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 mřížového roštu 243-463-S0 243-469-S0 243-475-S0 243-481-S0
Cena Kč / ks 850,- 980,- 1.350,- 1.950,-

Obj. č. s pozinkovaným roštem 243-465-S0 243-471-S0 243-477-S0 243-483-S0
Cena Kč / ks 1.450,- 1.900,- 2.500,- 3.750,-

Obj. č. s plastovým mřížovým roštem 243-464-S0 243-470-S0 243-476-S0 243-482-S0
Cena Kč / ks 1.850,- 2.150,- 3.200,- 4.350,-

Záchytné vany na malé nádoby z plastu

Optimální pro využití přímo na pracovišti, např. na pracovním ponku.

Vany na malé nádoby DENIOS base-line, 
ze záchytným objemem 7 až 68 litrů

 W k bezpečnému skladování malých nádob
 W rozměrově přizpůsobeno europaletě
 W vysoká chemická odolnost vůči olejům, kyselinám, louhům a 
jiným agresivním látkám

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

od 

850,-



DIBt
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Poradenství: 800 383 313

Přiobjednejte si zároveň

od 

2.050,-

Provedení bez nožiček s nožičkami s kolečky

Záchytný objem [l] 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Mřížový rošt bez roštu zinkovaný plastový bez roštu zinkovaný plastový bez roštu zinkovaný plastový
Vnější rozměry 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-S0 114-687-S0 114-689-S0 130-427-S0 129-043-S0 129-044-S0 129-161-S0 129-162-S0 129-163-S0
Cena Kč / ks 2.050,- 3.350,- 3.750,- 2.700,- 3.500,- 4.150,- 4.600,- 5.600,- 5.850,-

DENIOS 
záruka

5 
let

Záchytné vany na malé nádoby z plastu Allgemeine Bauaufsichtliche 
Zulassung – Z-40.22-55

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

Madlo
Obj. č. 130-627-S0, 
Kč 1.150,-

Vany na malé nádoby DENIOS classic-line, 
až pro 2 sudy à 60 litrů
skladujte nebezpečné látky předpisově a přímo na místě užívání

 W vysoce odolná vůči olejům, kyselinám, louhům a jiným agresivním látkám
 W stabilní konstrukce odolná vůči proražení, nárazu a vůči velkým teplotním výkyvům
 W z vysoce odolného polyethylenu (PE)



Vana na sběr použitého oleje
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Mřížové boxy a příslušenství k euro 
paletám

Bezpečné čištění se smáčecími 
a postřikovacími konvemi FALCON

2.750,-

Přiobjednejte si zároveň

CENA SADY 8.050,-

Záchytné vany na malé nádoby z plastu DIBt  Allgemeine Bauaufsichtliche 
Zulassung – Z-40.22-55

viz strana

374

Vany na malé nádoby DENIOS classic-line, 
ze záchytným objemem až 130 litrů

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

příklad použití - k umístění na europaletu

Záchytné vany z nárazuvzdorného, bezešvého polyethylenu je možné vkládat do jakéhokoliv 
mřížového boxu nebo na dřevěnou paletu přizpůsobenou vysokozdvižnému vozíku.

 W schválené pro skladování nebezpečných látek
 W vysoce odolné vůči olejům, kyselinám, louhům a jiným agresivním látkám
 W snadno čistitelné
 W k dodání jako sada v mřížovém boxu

Víko na gitterbox typ GA, Obj. č. 106-176-S0, 
Kč 2.550,-

Obj. č. 114-758-S0

Mřížový box včetně vany 
do mřížového boxu DENIOS 
classic-line, Obj. č. 129-049-S0

DENIOS 
záruka

5 
let



NOVINKA
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Poradenství: 800 383 313

 Allgemeine Bauaufsichtliche 
Zulassung – Z-40.22-559DIBt

Vany na malé nádoby DENIOS pro-line, 
se záchytným objemem až 180 litrů

Záchytný objem [l] 120 180

Vnější rozměry Š x H x V [mm] 1168 x 784 x 180 1168 x 1168 x 180
Obj. č. bez mřížového roštu 264-513-S0 264-515-S0
Cena Kč / ks 3.590,- 4.750,-

Obj. č. s plastovým mřížovým roštem 264-514-S0 264-516-S0
Cena Kč / ks 6.790,- 9.250,-

Záchytné vany na malé nádoby z plastu

Optimální pro využití v bezprostředním okolí pracoviště. Skladujte nebezpečné látky předpisově a přímo na místě užívání.

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

Indikátor naplnění Vás upozorní na to, že se ve vaně nachází kapalina.

Nádoby lze pohodlně skladovat i na podlaze 
záchytné vany, stačí jen vyjmou mřížové rošty.

od 3.590,-
DENIOS 
záruka

10 
let

 W z chemicky vysoce odolného polyetylenu (PE)
 W dlouhodobá ochrana proti korozi také při skladování agresivních chemikálií
 W rozměrově přizpůsobeno europaletám a chemickým paletám
 W snadno čistitelné
 W volitelně se stabilním, vyjímatelným mřížovým roštem, sériově s indikátorem 
míry naplnění v barvě červené

 W vany a mřížové rošty jsou recyklovatelné a stohovatelné
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 Allgemeine Bauaufsichtliche 
Zulassung – Z-40.22-559DIBt

Přiobjednejte si zároveň

DENIOS 
záruka

10 
let

Záchytné vany na malé nádoby z plastu

Bezpečné čištění se smáčecími 
a postřikovacími konvemi FALCON

Vany na malé nádoby DENIOS pro-line, 
se záchytným objemem až 180 litrů
Optimální pro využití v bezprostředním okolí pracoviště. Skladujte nebezpečné látky 
předpisově a přímo na místě užívání.

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

Indikátor naplnění Vás upozorní na to, že se ve vaně nachází kapalina.

od 1.050,-

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

Provedení bez mřížového 
roštu

s plastovým 
mřížovým roštem

bez mřížového 
roštu

s plastovým 
mřížovým roštem bez mřížového roštu s plastovým 

mřížovým roštem bez mřížového roštu s plastovým 
mřížovým roštem

Vnější rozměry 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-S0 248-041-S0 248-038-S0 248-042-S0 248-039-S0 248-043-S0 248-040-S0 248-044-S0
Cena Kč / ks 1.050,- 2.100,- 1.300,- 2.750,- 1.600,- 3.100,- 2.100,- 3.900,-

od strany

374

 W z chemicky vysoce odolného polyetylenu (PE)
 W dlouhodobá ochrana proti korozi také při skladování agresivních chemikálií
 W rozměrově přizpůsobeno europaletám a chemickým paletám
 W snadno čistitelné
 W 6 možných kombinací velikostí s objemem 20 až 180 litrů
 W volitelně se stabilním, vyjímatelným mřížovým roštem, sériově s indikátorem míry naplnění v barvě červené
 W vany a mřížové rošty jsou recyklovatelné a stohovatelné
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1

Poradenství: 800 383 313

 Allgemeine Bauaufsichtliche 
Zulassung – Z-40.22-559DIBt

Záchytný objem [l] 120 120 180 180

Provedení bez mřížového roštu s plastovým mřížovým roštem bez mřížového roštu s plastovým mřížovým roštem
Vnější rozměry Š x H x V [mm] 1168 x 784 x 180 1168 x 784 x 180 1168 x 1168 x 180 1168 x 1168 x 180
Obj. č. 264-513-S0 264-514-S0 264-515-S0 264-516-S0
Cena Kč / ks 3.590,- 6.790,- 4.750,- 9.250,-

Přiobjednejte si zároveň INOVACE

DENIOS 
záruka

10 
let

Nádoby lze pohodlně skladovat i na podlaze záchytné vany, stačí jen 
vyjmou mřížové rošty.

Záchytné vany na malé nádoby z plastu

Stáčecí konve FALCON Lubrifl ex k 
čistému a komfortnímu dávkování

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

od strany

184-185



 Allgemeine Bauaufsichtliche 
Zulassung – Z-40.22-538DIBt
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www.denios.cz

BEST

Záchytné vany z plastu pro 200litrové sudy

Záchytné vany DENIOS base-line, 
až pro 2 sudy à 200 litrů

 W rychlé dodání
 W z vysoce odolného polyethylenu (PE), odolného vůči korozi
 W stabilní konstrukce odolná vůči proražení, nárazu a vůči velkým teplotním 
výkyvům

cenově výhodná alternativa pro předpisové skladování

od 

4.050,-

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 



Přiobjednejte si zároveň

Mřížový rošt bez roštu zinkovaný plastový bez roštu zinkovaný plastový

Verze podjízdná podjízdná podjízdná Na kolečkách Na kolečkách Na kolečkách
Skladovací kapacita sudy à 200 litrů 1 2 2 1 2 2
Záchytný objem [l] 220 220 220 220 220 220
Celková nosnost [kg] 760 440 440 360 620 620
Vnější rozměry 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-S0 267-368-S0 267-371-S0 267-375-S0 267-377-S0 267-380-S0
Cena Kč / ks 4.050,- 6.350,- 6.550,- 6.100,- 8.690,- 8.990,-

 Allgemeine Bauaufsichtliche 
Zulassung – Z-40.22-538DIBt
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Poradenství: 800 383 313

Záchytné vany z plastu pro 200litrové sudy

Sada pro bezpečný 
transport, skládající se z 
bezpečnostního popruhu a 
držáku pro 2 sudy, 
Obj. č. 229-527-S0, 
Kč 1.750,-

Sudový podstavec z polyethylenu 
(PE)

 W variabilně vhodný pro obě 
velikosti sudu 60 i 200 l, 
jednoduchým otočením o 180°
Obj. č. 114-904-S0, Kč 2.050,-

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 



 Allgemeine Bauaufsichtliche 
Zulassung – Z-40.22-538DIBt
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1 Záchytné vany z plastu pro 200litrové sudy

www.denios.cz

BEST

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

 W rychlé dodání
 W z vysoce odolného polyethylenu (PE), odolného vůči korozi
 W stabilní konstrukce odolná vůči proražení, nárazu a vůči velkým teplotním výkyvům
 W chemické palety lze umístit přímo do záchytné vany (bez mřížového roštu)

cenově výhodná alternativa pro předpisové skladování

Záchytné vany DENIOS base-line, 
až pro 4 sudy à 200 litrů

od 

5.950,-



 Allgemeine Bauaufsichtliche 
Zulassung – Z-40.22-538DIBt
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1Záchytné vany z plastu pro 200litrové sudy

Poradenství: 800 383 313

Mřížový rošt bez roštu zinkovaný plastový

Skladovací kapacita sudy à 200 litrů 4 4 4
Záchytný objem [l] 255 255 255
Celková nosnost [kg] 950 950 950
Vnější rozměry Š x H x V [mm] 1235 x 1235 x 275 1235 x 1235 x 275 1235 x 1235 x 300
Obj. č. 267-382-S0 267-415-S0 267-417-S0
Cena Kč / ks 5.950,- 8.250,- 8.450,-

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 



 Allgemeine Bauaufsichtliche 
Zulassung – Z-40.22-421DIBt
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1

www.denios.cz

pro 1 sud á 200 litrů a/nebo malé nádoby

Pro Vaši bezpečnost jsou všechny plastové záchytné 
vany přezkoušeny -  při testu nosnosti musí vany obstát 
4-násobnému zatížení.

pro 2 sudy

od 

4.600,-

Záchytné vany z plastu pro 200litrové sudy DENIOS 
záruka

5 
let

Záchytné vany DENIOS classic-line, 
200litrové sudy

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

 W vysoká odolnost vůči olejům, kyselinám, louhům a jiným agresivním látkám
 W dle předpisů: bezešvá konstrukce, absolutně nepropustná vůči jakékoliv tekutině
 W stabilní konstrukce odolná vůči proražení, nárazu a vůči velkým teplotním výkyvům
 W obzvláště kompaktní, prostorově úsporná konstrukce
 W odolné vůči korozi a lehce čistitelné

Nájezdové otvory v podlaze záchytné vany umožní bezpečnou přepravu a uskladnění pomocí sudových zdvižek, 
paletových a vysokozdvižných vozíků.



DIBt
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Poradenství: 800 383 313

Skladovací kapacita sudy à 200 litrů 1 1 2 2 2 2

Mřížový rošt zinkovaný plastový bez roštu zinkovaný plastový plastové palety
Záchytný objem [l] 245 245 270 270 270 270
Celková nosnost [kg] 400 300 300 800 600 600
Vnější rozměry 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-S0 162-309-S0 160-569-S0 162-287-S0 162-286-S0 160-729-S0
Cena Kč / ks 4.600,- 5.100,- 5.100,- 6.200,- 7.450,- 6.050,-

DENIOS 
záruka

5 
let

 Allgemeine Bauaufsichtliche 
Zulassung – Z-40.22-421

Záchytné vany z plastu pro 200litrové sudy

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

Sudy dodávané na paletách lze postavit přímo na záchytnou 
vanu - odpadá náročná manipulace.



DENIOS 
záruka DIBt
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www.denios.cz

Záchytné vany DENIOS classic-line, 
až pro 4 sudy à 200 litrů

5 
let

 Allgemeine Bauaufsichtliche 
Zulassung – Z-40.22-421

Záchytné vany z plastu pro 200litrové sudy

Nájezdové otvory v podlaze záchytné vany umožní bezpečnou přepravu a uskladnění pomocí sudových zdvižek, paletových 
a vysokozdvižných vozíků.

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

 W vysoká odolnost vůči olejům, kyselinám, louhům a jiným agresivním látkám
 W dle předpisů: bezešvá konstrukce, absolutně nepropustná vůči jakékoliv tekutině
 W stabilní konstrukce odolná vůči proražení, nárazu a vůči velkým teplotním výkyvům
 W obzvláště kompaktní, prostorově úsporná konstrukce
 W odolné vůči korozi a lehce čistitelné

Sudy dodávané na paletách lze postavit 
přímo na záchytnou vanu - odpadá náročná 
manipulace.

Sudová čerpadla L-sudy s prstencem Sudové zdvižky

viz strana

192
viz strana

172
viz strana

224

od 

8.800,-



DENIOS 
zárukaDIBt
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Poradenství: 800 383 313

Skladovací kapacita sudy à 200 litrů 4 4 4 4

Mřížový rošt bez roštu zinkovaný plastový plastové palety
Záchytný objem [l] 405 405 405 405
Celková nosnost [kg] 500 1600 1000 1000
Vnější rozměry 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. 160-570-S0 162-290-S0 162-289-S0 160-730-S0
Cena Kč / ks 8.800,- 10.300,- 10.700,- 10.300,-

Přiobjednejte si zároveň

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

5 
let

 Allgemeine Bauaufsichtliche 
Zulassung – Z-40.22-421

Záchytné vany z plastu pro 200litrové sudy

Záchytné vany typ  DENIOS classic-line pro 2 nebo 4 sudy á 200 litrů, s 
PE mřížovým roštem jako odstavnou plochou, lze snadno kombinovat díky 
identické výšce a šířce.

Sudový podstavec z polyethylenu (PE)

 W variabilně vhodný pro obě velikosti sudu 60 i 200 l, jednoduchým 
otočením o 180°

 W vnější rozměry Š x H x V [mm]: 475 x 620 x 390

Obj. č. 114-904-S0, Kč 2.050,-



DENIOS 
záruka

 Allgemeine Bauaufsichtliche 
Zulassung – Z-40.22-421DIBt
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www.denios.cz

Skladovací kapacita pro europalety 2 2 2

Mřížový rošt bez roštu zinkovaný plastový
Záchytný objem 520 520 520
Celková nosnost [kg] 1200 1600 1200
Vnější rozměry 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-S0 236-312-S0 236-311-S0
Cena Kč / ks 9.600,- 10.600,- 11.700,-

od 

9.600,-

Záchytné vany z plastu pro 200litrové sudy

viz strana

224
Sudové zdvižky

5 
let

Záchytné vany DENIOS classic-line, 
až pro 4 sudy à 200 litrů

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

 W vysoká odolnost vůči olejům, kyselinám, louhům a jiným agresivním látkám
 W dle předpisů: bezešvá konstrukce, absolutně nepropustná vůči jakékoliv tekutině
 W stabilní konstrukce odolná vůči proražení, nárazu a vůči velkým teplotním výkyvům
 W obzvláště kompaktní, prostorově úsporná konstrukce
 W odolnost vůči korozi a lehce čistitelné

Nájezdové otvory v podlaze záchytné vany umožní bezpečnou přepravu a uskladnění pomocí sudových zdvižek, 
paletových a vysokozdvižných vozíků.



DENIOS 
záruka

 Allgemeine Bauaufsichtliche 
Zulassung – Z-40.22-421DIBt
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Poradenství: 800 383 313

Skladovací kapacita pro europalety 2 2 2

Mřížový rošt bez roštu zinkovaný plastový
Záchytný objem 440 440 440
Celková nosnost [kg] 1200 1600 1200
Vnější rozměry 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-S0 236-315-S0 236-314-S0
Cena Kč / ks 9.950,- 10.600,- 11.700,-

Přiobjednejte si zároveň

Záchytné vany z plastu pro 200litrové sudy

DENSORB bezpečnostní skříň 
se sorpčními rolemi

5 
let

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

Zdvihač roštů
 W k ergonomické a bezpečné 
manipulaci s rošty jako 
odstavnými plochami na 
záchytné vaně a v regálových 
skladech

 W univerzálně vhodný pro 
všechny rošty z oceli, nerezu 
i plastu

 W stabilní provedení z chemicky 
vysoce odolné nerezové oceli

 W 2 ks = 1 BJ

Obj. č. 215-854-S0, Kč 1.300,-
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INOVACE

Přiobjednejte si zároveň

Spillguard® - detektor úniku nebezpečných 
kapalin, Obj. č. 267-579-S0, Kč 1.950,-

DENIOS 
záruka

5 
let

 Allgemeine Bauaufsichtliche 
Zulassung – Z-40.22-55DIBtZáchytné vany z plastu pro 200litrové sudy

www.denios.cz

Záchytné vany DENIOS classic-line, 
až pro 2 sudy à 200 litrů

 W vysoká odolnost vůči olejům, kyselinám, louhům a jiným agresivním látkám
 W dle předpisů: bezešvá konstrukce, absolutně nepropustná vůči jakékoliv tekutině
 W stabilní konstrukce odolná vůči proražení, nárazu a vůči velkým 
teplotním výkyvům

 W obzvláště kompaktní, prostorově úsporná konstrukce
 W odolnost vůči korozi a lehce čistitelné

Nájezdové otvory umožní bezpečnou přepravu a uskladnění pomocí sudových zdvižek, paletových a vysokozdvižných vozíků.

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

NOVINKA

bez mřížového roštu k přímému 
umístění europalet

stabilní korpus vany, zabudované podpěry na 
mřížové rošty, příp. palety

s pozinkovaným mřížovým roštem

od 

5.500,-

viz strana

264-265
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Mřížový rošt bez roštu zinkovaný plastový plastové palety

Záchytný objem [l] 220 220 220 220
Celková nosnost [kg] 800 800 800 800
Vnější rozměry 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-S0 267-495-S0 267-499-S0 267-501-S0
Cena Kč / ks 5.500,- 6.200,- 7.500,- 7.800,-

DENIOS 
záruka

5 
let

 Allgemeine Bauaufsichtliche 
Zulassung – Z-40.22-55DIBt Záchytné vany z plastu pro 200litrové sudy

Poradenství: 800 383 313

s plastovým mřížovým roštem

 NOVINKA

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

s podjízdnou plastovou paletou jako odstavnou plochou



NOVINKA
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INOVACE

Přiobjednejte si zároveň

od 

9.500,-

Záchytné vany z plastu pro 200litrové sudy

www.denios.cz

Záchytné vany DENIOS classic-line, 
až pro 4 sudy à 200 litrů
Nájezdové otvory v podlaze záchytné vany umožní bezpečnou přepravu a uskladnění pomocí 
sudových zdvižek, paletových a vysokozdvižných vozíků.

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

bez mřížového roštu k přímému umístění chemických palet

s pozinkovaným mřížovým roštem

Spillguard® - detektor úniku nebezpečných 
kapalin, Obj. č. 267-579-S0, Kč 1.950,-

 W vysoká odolnost vůči olejům, kyselinám, louhům a jiným 
agresivním látkám

 W dle předpisů: bezešvá konstrukce, absolutně nepropustná 
vůči jakékoliv tekutině

 W stabilní konstrukce odolná vůči proražení, nárazu a vůči 
velkým teplotním výkyvům

 W obzvláště kompaktní, prostorově úsporná konstrukce
 W odolné vůči korozi a lehce čistitelné

stabilní korpus vany, zabudované podpěry na 
mřížové rošty, příp. palety

DENIOS 
záruka

5 
let

 Allgemeine Bauaufsichtliche 
Zulassung – Z-40.22-55DIBt

viz strana

264-265
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Mřížový rošt bez roštu zinkovaný plastový plastové palety

Záchytný objem [l] 220 220 220 220
Celková nosnost [kg] 1600 1600 1600 1600
Vnější rozměry 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-S0 267-553-S0 267-554-S0 267-555-S0
Cena Kč / ks 9.500,- 9.900,- 10.400,- 11.300,-

Záchytné vany z plastu pro 200litrové sudy

Poradenství: 800 383 313

s plastovým mřížovým roštem

s podjízdnou plastovou paletou jako odstavnou plochou

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

NOVINKA

DENIOS 
záruka

5 
let

 Allgemeine Bauaufsichtliche 
Zulassung – Z-40.22-55DIBt



Přiobjednejte si zároveň

 Allgemeine Bauaufsichtliche 
Zulassung –  Z-40.22-491DIBt
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www.denios.cz

Skladovací kapacita sudy à 200 litrů 4 4 5 5 6 6 10 10

Alternativní skladovací kapacita pro europalety 1 1 – – 2 2 3 3
Alternativní skladovací kapacita pro chemické 
palety 1 1 – – 1 1 2 2

Mřížový rošt zinkovaný plastový zinkovaný plastový zinkovaný plastový zinkovaný plastový
Záchytný objem [l] 220 220 235 235 355 355 400 400
Nosnost [kg/m²] 800 800 800 800 800 800 800 800
Vnější rozměry 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-S0 267-986-S0 267-989-S0 267-991-S0 267-987-S0 267-988-S0 267-992-S0 267-993-S0
Cena Kč / ks 14.900,- 16.100,- 12.100,- 13.200,- 21.600,- 23.400,- 22.900,- 24.300,-

DENIOS 
záruka

5 
let

Záchytné vany z plastu pro 200litrové sudy

Záchytné vany DENIOS classic-line, 
až pro 10 sudů à 200 litrů

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

 W vysoká odolnost vůči olejům, kyselinám, louhům a jiným agresivním látkám
 W dle předpisů: bezešvá konstrukce, absolutně nepropustná vůči jakékoliv tekutině
 W stabilní konstrukce odolná vůči proražení, nárazu a vůči velkým teplotním výkyvům
 W obzvláště kompaktní, prostorově úsporná konstrukce
 W snadno kombinovatelné pro ochranu větších ploch

Nízká konstrukční výška zjednoduší interní přepravu nejen jednotlivých sudů, ale také 
plně naložených europalet a chemických palet.

Sudový podstavec z polyethylenu (PE)
 W variabilně vhodný pro obě velikosti sudu 
60 i 200 l, jednoduchým otočením o 180°

 W vnější rozměry Š x H x V [mm]: 
475 x 620 x 390

Obj. č. 114-904-S0, Kč 2.050,-



1DENIOS 
záruka

Přezkoušená kvalita: Funkce a odolnost fl exibilní přední stěny je 
testována ve zkušebně materiálu (MPA) v Hannoveru. 

Výsledek: i po 15.000 změnách zátěže (nakládaní a vyložení) nebyly 
zjištěny žádné známky únavy nebo poškození materiálu. Je splněn i 
požadovaný záchytný objem vany. 
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Poradenství: 800 383 313

Skladovací kapacita sudy à 200 litrů 2 4

Záchytný objem 225 430
Celková nosnost [kg] 1000 1000
Vnější rozměry Š x H x V [mm] 1500 x 1150 x 400 1500 x 1550 x 500
Obj. č. 149-190-S0 149-189-S0
Cena Kč / ks 7.950,- 9.550,-

Skladovací kapacita sudy à 200 litrů 1 2

Záchytný objem [l] 230 400
Celková nosnost [kg] 400 800
Vnější rozměry Š x H x V [mm] 1300 x 1000 x 680 1300 x 1300 x 680
Obj. č. 163-132-S0 163-131-S0
Cena Kč / ks 5.750,- 7.750,-

 W jednoduché skladování, které je umožněno stlačením čelní strany vysokozdvižným vozíkem 
(popsáno níže) a opětovným vrácením do výchozí pozice

 W záchytná vana poskytuje záchytný prostor, který zachytí případné 
úkapy při stáčecím procesu

 W chraňte podlahu a předcházejte tak znečištění a nebezpečí uklouznutí

DIBt  Allgemeine Bauaufsichtliche 
Zulassung – Z-40.22-421

od 5.750,-

Záchytné vany z plastu pro 200litrové sudy

Čelní stranu bezpečnostní vany je možné vidlicemi 
vysokozdvižného vozíku stlačit tak, že sudy na paletě lze 
snadno vyskladnit i naskladnit

Čelní strana vany se opět vrátí do původního stavu

Bezpečnostní vana typ SW 2-200, až pro 
2 stojící sudy à 200 litrů na 1 paletě 
(800 x 1200 mm), paleta je součástí dodávky

Bezpečnostní vana typ SW 4-200, až pro 4 
sudy à 200 l stojících na chemické paletě 
(1200 x 1200 mm), paleta je součástí dodávky

5 
let

Bezpečnostní vana typ SW - fl exibilní pro optimální využívání

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

 W funkce a odolnost flexibilní přední stěny je testována ve zkušebně materiálu (MPA) Hannover
 W k dodání včetně palety pro snazší manipulaci
 W vyrobeno z ekologického polyethylenu (PE)

 W ideální pro skladování a stáčení kyselin, louhů a ostatních agresivních chemikálií
 W stabilní konstrukce z ekologického polyethylenu (PE)
 W pojízdná paletovým a zdvižným vidlicovým vozíkem

Stáčecí stanice typ PolySafe typ RS 1-200, pro 1 sud, 
Obj. č. 163-132-S0, Kč 5.750,-

Typ PolySafe RS, až pro 2 sudy
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12.200,-

INOVACE

Přiobjednejte si zároveň

Spillguard® - detektor úniku nebezpečných 
kapalin, Obj. č. 267-579-S0, Kč 1.950,-

zvýšená hrana jako ochrana proti sklouznutí

nájezdové kapsy pro paletové nebo vysokozdvižné vozíky

stabilní konstrukce se sílou stěny až 8 mm

Ke skladování

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

 Allgemeine Bauaufsichtliche 
Zulassung – Z-40.22-303

Záchytné vany z plastu ke skladování IBC nádrží

Záchytné vany DENIOS base-line, 
pro 1 IBC à 1000 litrů
cenově výhodná alternativa pro předpisové skladování

 W záchytná vana z polyethylenu (PE), vysoká odolnost vůči olejům, kyselinám, louhům a dalším agresivním látkám
 W vč. skladovacího podstavce z PE, zvýšená hrana jako ochrana proti sklouznutí

Stabilní skladovací stojan je možno 
dodat jednotlivě na přání, 
Obj. č. 136-140-S0, Kč 7.950,-

viz strana

264-265
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Provedení Pro skladování Pro skladování a stáčení

Záchytný objem [l] 1000 1000
Celková nosnost [kg] 2000 2000
Vnější rozměry Š x H x V [mm] 1380 x 1575 x 760 1380 x 1800 x 760
Obj. č. 267-502-S0 267-503-S0
Cena Kč / ks 12.200,- 12.600,-

Přiobjednejte si zároveň

12.600,-

integrovaný stáčecí prostor s praktickou 
odstavnou plochou pro malé nádoby

Ke skladování a stáčení

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

 Allgemeine Bauaufsichtliche 
Zulassung – Z-40.22-303

Záchytné vany z plastu ke skladování IBC nádrží

Vypouštěcí nástavec - prodloužení pro 
IBC

Obj. č. 117-254-S0, Kč 520,-
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IBC

Záchytné vany DENIOS classic-line, 
až pro 2 IBC nádrže à 1000 litrů

 Allgemeine Bauaufsichtliche 
Zulassung – Z-40.22-303

IBC záchytná vana classic-line může být také využita k 
bezpečnému skladování až 4 kusů 200litrových sudů.

Sériové prolisy umožňují efektivní manipulaci s IBC 
záchytnou vanou pomocí vysokozdvižného nebo 
paletového vozíku.

Záchytné vany z plastu ke skladování IBC nádrží

Stabilní odstavná plocha pro bezpečné umístění IBC 
nádrže à 1000 litrů. Otvory v odstavné ploše a na 
hraně vany zajistí, že bude vyteklá kapalina bezpečně 
zachycena.

ideální ke skladování různých kyselin a louhů, olejů a nehořlavých čistících chemikálií

 W vhodné pro kapaliny se specifickou hmotností max. 1,8 t
 W stabilní odstavná plocha k bezpečnému umístění IBC nádrží
 W optimální ochrana před korozí, vyrobeno kompletně z polyethylenu (PE)
 W sériové prolisy umožňují efektivní manipulaci se záchytnou vanou pomocí 
zdvižného nebo paletového vozíku

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

viz strana

168-169

od 

17.500,-

5 
let
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Přiobjednejte si zároveň

Skladovací kapacita IBC à 1000 litrů 1 2 2

Odstavné plochy plastový bez roštu plastový
Záchytný objem [l] 1000 1000 1000
Celková nosnost [kg] 2000 4000 4000
Vnější rozměry Š x H x V [mm] 1430 x 1430 x 965 2260 x 1430 x 720 2260 x 1430 x 745
Obj. č. 148-303-S0 149-460-S0 149-461-S0
Cena Kč / ks 17.500,- 20.700,- 25.600,-

Příslušenství výškově nastavitelná sběrná nádrž
Obj. č. 236-741-S0 267-911-S0 267-911-S0
Cena Kč / ks 4.250,- 4.500,- 4.500,-

 Allgemeine Bauaufsichtliche 
Zulassung – Z-40.22-303

Záchytné vany z plastu ke skladování IBC nádrží

Záchytné vany z polyetylenu 
musí disponovat 
všeobecným stavebním 
schválením. K obdržení 
tohoto schválení musí být 
záchytná vana mimo jiného 
přezkoušena 4 násobkem 
své vlastní nosnosti. Toto 

přezkoušení se provádí v německém institutu 
pro stavební techniku (DIBt) v Berlíně. 
Záchytné vany od DENIOSu prošly úspěšně 
zátěžovým testem.

IBC záchytná vana DENIOS classic-line s PE 
odstavnou plochou, pro 2 IBC à 1000 litrů

5 
let

Sériové prolisy umožňují efektivní manipulaci s 
IBC záchytnou vanou pomocí vysokozdvižného 
nebo paletového vozíku.

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

Výškově nastavitelná předsádková 
nádoba pro bezpečné stáčení z 
IBC nádrží, s praktickou odkládací 
plochou, např. pro víko, trychtýř, 
rukavice nebo hadr
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Přiobjednejte si zároveň

Ochranný stáčecí prostor, případné 
úkapy tak budou bezpečně zachyceny

Záchytné vany z plastu ke skladování IBC nádrží 5 
let

 Allgemeine Bauaufsichtliche 
Zulassung – Z-40.22-421

Záchytné vany z polyetylenu musí disponovat všeobecným stavebním schválením. K obdržení tohoto 
schválení musí být záchytná vana mimo jiného přezkoušena 4 násobkem své vlastní nosnosti. Toto 
přezkoušení se provádí v německém institutu pro stavební techniku (DIBt) v Berlíně. Záchytné vany 
od DENIOSu prošly úspěšně zátěžovým testem.

Vypouštěcí nástavec - 
prodloužení pro IBCPředsádková nádoba pro IBC stanice DN 150, 

Obj. č. 185-786-S0, Kč 2.100,-
DN 225, 
Obj. č. 185-787-S0, Kč 2.150,-

IBC otvírač vík

Výškově nastavitelná stáčecí nádoba pro bezpečné stáčení z IBC nádrží, s 
praktickou odkládací plochou, např. pro víko, trychtýř, rukavice nebo hadr, 
Obj. č. 236-741-S0, Kč 4.250,-

 W z pozinkované oceli
 W v dodání ve 2 velikostech

 W délka (mm): 250
Obj. č. 117-254-S0, Kč 520,-

Záchytné vany DENIOS classic-line, 
až pro 3 IBC nádrže à 1000 litrů
skvělý poměr cena výkon

 W bezpečné a předpisové skladování IBC nádrží
 W vysoká chemická odolnost vůči mnoha olejům, kyselinám, louhům atd.
 W absolutní odolnost vůči korozi, vyrobeno kompletně z polyethylenu (PE)
 W volitelně s ochranným stáčecím prostorem

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

od 

14.300,-
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Provedení Pro skladování Pro skladování a stáčení

Skladovací 
kapacita IBC à 
1000 litrů

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

Mřížový rošt bez roštu zinkovaný plastový bez roštu zinkovaný plastový bez roštu zinkovaný plastový bez roštu zinkovaný plastový
Záchytný 
objem [l] 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Celková nos-
nost [kg] 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 4000 4000 2000 6000 6000

Vnější rozměry 
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-S0 267-589-S0 267-590-S0 267-604-S0 267-605-S0 267-606-S0 267-609-S0 267-611-S0 267-613-S0 267-614-S0 267-615-S0 267-616-S0
Cena Kč / ks 14.300,- 17.300,- 18.300,- 14.900,- 17.900,- 18.900,- 17.900,- 22.500,- 23.600,- 27.400,- 32.500,- 35.500,-

Záchytné vany z plastu ke skladování IBC nádrží5 
let

 Allgemeine Bauaufsichtliche 
Zulassung – Z-40.22-421

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 



Skladovací kapacita IBC à 1000 litrů 1 1 2 2

Mřížový rošt zinkovaný plastový zinkovaný plastový
Záchytný objem [l] 1000 1000 1000 1000
Celková nosnost [kg] 2000 2000 4000 4000
Vnější rozměry 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
Obj. č. 267-655-S0 267-657-S0 267-658-S0 267-659-S0
Cena Kč / ks 22.500,- 25.900,- 28.500,- 35.900,-

64
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Záchytné vany DENIOS pro-line, 
až pro 2 IBC
Více pozornosti při manipulaci a přepravě díky reflexním páskům.

 W záchytná vana z polyethylenu (PE), vysoce odolná vůči olejům, kyselinám, louhům, apod.
 W s integrovanými nájezdovými otvory pro snadnou manipulaci pomocí zdvižných a paletových vozíků
 W stabilní konstrukce odolná vůči proražení, nárazu a vůči velkým teplotním výkyvům

DIBt

ke skladování a stáčení 1 IBC nádrže, s integro-
vaným stáčecím prostorem

Záchytné vany z plastu ke skladování IBC nádrží  Allgemeine Bauaufsichtliche 
Zulassung – Z-40.22-563

Přední segment třídílného mřížového roštu lze 
snadno a rychle vyjmout, díky tomu vznikne prostor 
pro bezpečné stáčení.

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 
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Přiobjednejte si zároveň

Přiobjednejte si zároveň

INOVACE
Spillguard® - detektor úniku 
nebezpečných kapalin, 
Obj. č. 267-579-S0, 
Kč 1.950,-

DIBt

DENIOS 
záruka

10 
let

ke skladování a stáčení 2 IBC nádrží, s 
integrovaným stáčecím prostorem

Záchytné vany z plastu ke skladování IBC nádrží

Vypouštěcí nástavec - 
prodloužení pro IBC

 Allgemeine Bauaufsichtliche 
Zulassung – Z-40.22-563

 W délka (mm): 250  W pro bezpečné stáčení 
 W s praktickým odkládacím 
místem, např. pro víko, 
trychtýř, hadr

Předsádková nádoba 
pro IBC stanice

IBC otvírač vík
 W prstencový klíč k pohodlnému otevírání 
šroubovacích vík na IBC nádržích

 W z pozinkované oceli
 W v dodání ve 2 velikostech

DN 150, 
Obj. č. 185-786-S0, Kč 2.100,-

DN 225, 
Obj. č. 185-787-S0, Kč 2.150,-Kč 520,- Obj. č.

117-254-S0

od 

22.500,-

 Obj. č. 267-911-S0, Kč 4.500,-

viz strana

264-265

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 



Záchytný objem [l] 60 125 220 170 355 235 235 400 315

Vnější rozměry Š x H [mm] 790 x 790 790 x 1500 1500 x 1500 2200 x 790 2200 x 1500 2200 x 2200 3000 x 790 3000 x 1500 3000 x 2200
Nosnost [kg/m²] 800 800 800 800 800 800 800 800 800
Zatížení kola [kg] 150 150 150 150 150 150 150 150 150
Obj. č. Mřížový rošt: zinkovaný 216-671-S0 164-338-S0 114-885-S0 216-673-S0 164-340-S0 236-800-S0 216-675-S0 114-889-S0 236-803-S0
Cena Kč / ks 4.600,- 9.950,- 14.900,- 10.300,- 21.600,- 23.400,- 12.100,- 22.900,- 32.200,-

Obj. č. Mřížový rošt: plastový 216-672-S0 164-345-S0 114-887-S0 216-674-S0 164-346-S0 236-802-S0 216-676-S0 114-891-S0 236-804-S0
Cena Kč / ks 5.050,- 10.800,- 16.100,- 11.100,- 23.400,- 25.500,- 13.200,- 24.300,- 35.300,-

 Allgemeine Bauaufsichtliche 
Zulassung –  Z-40.22-491DIBt
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Shlédněte video online! 
Objevte všechny přednosti 
našich výrobků!

denios.shop/cz-online

Pro skladování hořlavých kapalin jsou k dispozici 
ocelové podlahové plošiny

Snadno kombinovatelné pro ochranu větších ploch. Schváleno pro předpisové skladování a 
bezpečnost při stáčení a přelévání.

 W k dodání jako příslušenství nájezdová rampa
 W vyrobeno z ekologického polyethylenu (PE)
 W vysoká chemická odolnost vůči olejům, kyselinám, louhům a jiným agresivním látkám
 W dle platné legislativy
 W vysoká odolnost vůči nárazům
 W vyjímatelný žárově zinkovaný mřížový rošt jako odstavná plocha

Přiobjednejte si zároveň

Obj. č.
114-919-S0290,-Obj. č.

114-918-S05.300,-
Upevnění k podlaze za účelem fixace 
podlahových plošin k podkladu

Obj. č.
114-916-S0290,- Obj. č.

114-917-S0290,-
Křížová spojka, k překrytí mezery u rohů k 
sobě přiražených podlahových plošin

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

Podlahové plošiny z plastu 
k zabezpečení větších ploch

DENIOS 
záruka

5 
let

viz strana

32

Podlahové plošiny DENIOS classic-line z PE, 
obzvláště nízká konstrukční výška

od 

4.600,-



Vnější rozměry Š x H [mm] 790 x 1000 1090 x 1000 1490 x 1000 1000 x 1000

Obj. č. 216-677-S0 216-678-S0 216-679-S0 216-680-S0
Cena Kč / ks 4.700,- 6.150,- 8.100,- 5.650,-

Allgemeine Bauaufsichtliche 
Zulassung –  Z-40.22-491

ARK
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Regály na  
nebezpečné látky

Zvolit si můžete ze 4 nájezdo-
vých ramp a 9 různých rozměrů!

Vnější rozměry Š x H [mm] 700 x 83 1410 x 83 2090 x 83 2910 x 83

Obj. č. 164-354-S0 114-914-S0 164-356-S0 114-915-S0
Cena Kč / ks 490,- 680,- 710,- 950,-

Rampy hodící se ke každé podlahové plošině umožňují sjízdnost 
celé skladovací plochy kompletně ze všech stran.

Různé základní rozměry podlahových plošin dovolují 
například i vestavbu sloupů či podpěr.

Spojovací prvek pro překrytí mezer mezi 
jednotlivými podlahovými plošinami

Podlahové plošiny z plastu 
k zabezpečení větších ploch

DENIOS 
záruka

5  
let

od strany

68

Nájezdová rampa k podlahovým plošinám 
classic-line z PE

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

Nájezdové rampy umožní najetí na PE podlahovou plošinu ze všech stran. Tak se stane používání podlahových plošin v rámci běžného 
provozu ještě efektivnější.

 W snadné přemístění podlahových plošin classic-line z PE
 W pro zatížení koly do 150 kg

 W úhel nájezdu jen 7 stupňů
 W vyrobeno z ekologického polyethylenu (PE)

Přiobjednejte si zároveň

Distanční spojka, pro bezpečné spojení 
více podlahových plošin

Nájezdová rampa z polyetylenu (PE), 
Š x H 900 x 940 mm

Obj. č.
114-919-S0290,-Obj. č.

114-918-S05.300,-
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Obj. č. 199-566-S0

11.300,-
Obj. č. 199-720-S0

13.500,-
Obj. č. 199-581-S0

9.600,-
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 W Ve kterých regálech na nebezpečné látky můžete skladovat?

Regál na nebezpečné látky pro skladování malých nádob

vodu ohrožující látky hořlavé kapaliny agresivní chemikálie

Typy regálů na nebezpečné látky
GRW regál se 4 ocelovými vanami

GRG regál s 1 ocelovou vanou a 3 roštovými policemi

GRB regál s 1 podlahovou vanou a 4 roštovými policemi

GKG regál s 1 plastovou vanou a 3 roštovými policemi

GKW regál se 4 plastovými vanami

GRE regál z nerezu se záchytnou vanou a 3 policemi z děrovaného plechu

1040 šířka polic: 1000 mm, hloubka polic: 400 mm

1060 šířka polic: 1000 mm, hloubka polic: 600 mm

1340 šířka polic: 1300 mm, hloubka polic: 400 mm

1360 šířka polic: 1300 mm, hloubka polic: 600 mm

Regál na nebezpečné látky 
typ GRW 1040

Regál na nebezpečné látky 
typ GRB 1360

5 
let

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

Regály na nebezpečné látky

Regál na nebezpečné látky typ 
GKG 1060-V

typ GRW
 W s lakovanými záchytnými vanami z oceli 
v každé skladovací úrovni

typ GRG, GRB
 W se záchytnou vanou z oceli na nejnižší 
úrovni a policemi z mřížových roštů

typ GKG, GKW, GRE
 W se záchytnými vanami z plastu nebo 
nerezu a policemi z mřížových roštů

 W Jakou látku chcete skladovat?



TÜV-/MPA- 
geprüfte 
Produkte

DENIOS 
záruka

Všechny regály jsou zinkované pro 
optimální ochranu vůči korozi

od 11.300,-
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NOVINKA

Typ GRW 1040 GRW 1060 GRW 1340 GRW 1360

Vybavení skladovacích rovin 4x záchytná vana, lakovaná 4x záchytná vana, lakovaná 4x záchytná vana, lakovaná 4x záchytná vana, lakovaná
Rozměry polic Š x H [mm] 1000 x 400 1000 x 600 1300 x 400 1300 x 600
Zatížení police [kg] 200 200 200 200
Záchytný objem [l] 4 x 20 4 x 30 4 x 25 4 x 40
Základní pole

Vnější rozměry 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-S0 199-564-S0 199-570-S0 199-574-S0
Cena Kč / ks 11.300,- 12.400,- 13.100,- 14.200,-

Nástavné pole

Vnější rozměry 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-S0 199-565-S0 199-571-S0 199-575-S0
Cena Kč / ks 10.300,- 11.300,- 11.900,- 13.500,-

Příslušenství přídavná skladovací úroveň přídavná skladovací úroveň přídavná skladovací úroveň přídavná skladovací úroveň

Obj. č. 199-599-S0 199-597-S0 199-603-S0 199-605-S0
Cena Kč / ks 1.950,- 2.150,- 2.450,- 2.550,-

1040 šířka polic: 1000 mm, hloubka polic: 400 mm

1060 šířka polic: 1000 mm, hloubka polic: 600 mm

1340 šířka polic: 1300 mm, hloubka polic: 400 mm

1360 šířka polic: 1300 mm, hloubka polic: 600 mm

5 
let

Übereinstimmungser-
klärung (ÜHP)

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

Regály na nebezpečné látky

Typ GRW, se 4 ocelovými vanami

Regál na nebezpečné látky typ GRW 
1360, Obj. č. 199-574-S0, Kč 14.200,-

Regál na nebezpečné látky typ GRW 1060, 
skládající se ze základního a nástavbového pole

 W pozinkované regálové rámy
 W stabilní konstrukce díky výztužným příčkám
 W skladovací úrovně jsou výškově nastavitelné v rastru po 25 mm
 W individuálně rozšířitelné
 W dodávka v rozloženém stavu 
s návodem pro snadnou montáž

Detailní vyobrazení: Záchytná vana 
jako přídavná skladovací úroveň

 W 4 záchytné vany z pozinkované oceli jako skladovací plochy
 W schváleno pro skladování vodu ohrožujících látek všech tříd
 W oddělené skladování dle druhu skladované látky je možné díky záchytné vaně na každé 
skladovací úrovni



Všechny regály jsou zinkované pro 
optimální ochranu vůči korozi

TÜV-/MPA- 
geprüfte 
Produkte

Übereinstimmungser-
klärung (ÜHP)
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NOVINKA

od 8.300,-

Typ GRG 1040 GRG 1060 GRG 1340 GRG 1360

Vybavení skladovacích rovin 3x roštová police, pozinkovaná 3x roštová police, pozinkovaná 3x roštová police, pozinkovaná 3x roštová police, pozinkovaná
Vybavení nejspodnější skladovací úrovně 1x záchytná vana, lakovaná 1x záchytná vana, lakovaná 1x záchytná vana, lakovaná 1x záchytná vana, lakovaná
Rozměry polic Š x H [mm] 1000 x 400 1000 x 600 1300 x 400 1300 x 600
Zatížení police [kg] 200 200 200 200
Záchytný objem [l] 20 30 25 40
Základní pole

Vnější rozměry 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-S0 199-560-S0 199-568-S0 199-572-S0
Cena Kč / ks 8.300,- 9.100,- 10.200,- 11.400,-

Nástavné pole

Vnější rozměry 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-S0 199-561-S0 199-569-S0 199-573-S0
Cena Kč / ks 7.300,- 8.100,- 9.200,- 10.700,-

Příslušenství přídavná skladovací úroveň přídavná skladovací úroveň přídavná skladovací úroveň přídavná skladovací úroveň

Obj. č. 199-598-S0 199-596-S0 199-602-S0 199-604-S0
Cena Kč / ks 980,- 1.100,- 1.100,- 1.300,-

Regály na nebezpečné látky

Typ GRG, s 1 ocelovou vanou a 3 roštovými policemi

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

Detailní vyobrazení: Mřížové rošty 
jako skladovací úroveň

5 
let

 W pozinkované regálové rámy
 W stabilní konstrukce díky výztužným příčkám
 W skladovací úrovně jsou výškově nastavitelné v rastru po 25 mm
 W individuálně rozšířitelné
 W dodávka v rozloženém stavu s návodem pro snadnou montáž

Regál na nebezpečné látky typ GRG, stávající z 1 základního pole 
GRG 1060 a 2 nástavných polí GRG 1360

 W 1 záchytná vana z pozinkované oceli a 3 pozinkované rošty jako skladovací úrovně
 W schváleno pro skladování hořlavých kapalin (H224-H226) a látek všech tříd ohrožení vody



od 10.300,-

Všechny regály jsou zinkované pro 
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Typ GRB 1040 GRB 1060 GRB 1340 GRB 1360

Vybavení skladovacích rovin 4x roštová police, pozinkovaná 4x roštová police, pozinkovaná 4x roštová police, pozinkovaná 4x roštová police, pozinkovaná
Vybavení nejspodnější skladovací úrovně 1x záchytná vana, pozinkovaná 1x záchytná vana, pozinkovaná 1x záchytná vana, pozinkovaná 1x záchytná vana, pozinkovaná
Rozměry polic Š x H [mm] 1000 x 400 1000 x 600 1300 x 400 1300 x 600
Zatížení police [kg] 200 200 200 200
Záchytný objem [l] 32 45 41 57
Základní pole

Vnější rozměry 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-S0 199-716-S0 199-718-S0 199-720-S0
Cena Kč / ks 10.300,- 10.800,- 11.900,- 13.500,-

Nástavné pole

Vnější rozměry 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-S0 199-717-S0 199-719-S0 199-721-S0
Cena Kč / ks 8.950,- 9.850,- 10.900,- 12.400,-

Příslušenství přídavná skladovací úroveň přídavná skladovací úroveň přídavná skladovací úroveň přídavná skladovací úroveň

Obj. č. 199-598-S0 199-596-S0 199-602-S0 199-604-S0
Cena Kč / ks 980,- 1.100,- 1.100,- 1.300,-

Regály na nebezpečné látky

Typ GRB, s 1 ocelovou podlahovou vanou a 4 roštovými policemi

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

Regál na nebezpečné látky typ GRB 1040, skládající se ze 
základního a nástavbového pole

5 
let

 W pozinkované regálové rámy
 W stabilní konstrukce díky výztužným příčkám
 W skladovací úrovně jsou výškově nastavitelné v rastru po 25 mm
 W individuálně rozšířitelné
 W dodávka v rozloženém stavu s návodem pro snadnou montáž

Regál na nebezpečné látky 
typ GRB 1060, Obj. č. 199-716-S0, 
Kč 10.800,-

Regál na nebezpečné látky typ GRB 
1360, Obj. č. 199-720-S0, Kč 13.500,-

 W 1 podlahová záchytná vana z pozinkované oceli a 4 pozinkované mřížové rošty jako skladovací plochy
 W schváleno pro skladování hořlavých kapalin (H224-H226) a látek všech tříd ohrožení vody
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od 9.600,-

Typ GKG 1060-V GKG 1360-V GKG 1060 GKG 1360

Vybavení skladovacích rovin 3x roštová police, pozinkovaná 3x roštová police, pozinkovaná 3 x roštová police, plastová 3 x roštová police, plastová
Vybavení nejspodnější skladovací úrovně 1x záchytná vana, plastová 1x záchytná vana, plastová 1x záchytná vana, plastová 1x záchytná vana, plastová
Rozměry polic Š x H [mm] 1000 x 600 1300 x 600 1000 x 600 1300 x 600
Zatížení police [kg] 200 200 200 200
Záchytný objem [l] 28 36 28 36
Základní pole

Vnější rozměry Š x H x V [mm] 1060 x 637 x 2000 1360 x 637 x 2000 1060 x 637 x 2000 1360 x 637 x 2000
Obj. č. 199-581-S0 199-587-S0 199-578-S0 199-589-S0
Cena Kč / ks 9.600,- 11.400,- 11.400,- 13.500,-

Nástavné pole

Vnější rozměry Š x H x V [mm] 1012 x 637 x 2000 1312 x 637 x 2000 1012 x 637 x 2000 1312 x 637 x 2000
Obj. č. 199-582-S0 199-588-S0 199-579-S0 199-590-S0
Cena Kč / ks 8.650,- 10.400,- 10.400,- 12.700,-

Příslušenství přídavná skladovací úroveň přídavná skladovací úroveň přídavná skladovací úroveň přídavná skladovací úroveň

Obj. č. 199-596-S0 199-604-S0 199-600-S0 199-606-S0
Cena Kč / ks 1.100,- 1.300,- 2.050,- 2.150,-

Přiobjednejte si zároveň

INOVACE
Spillguard® - detektor úniku 
nebezpečných kapalin, 
Obj. č. 267-579-S0, Kč 1.950,- viz strana

264-265

Regály na nebezpečné látky

Typ GKG, s 1 plastovou vanou a 3 roštovými policemi

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

Regál na nebezpečné látky GKG 1360-V, 
složený ze základního a nástavného pole

5 
let

 W pozinkované regálové rámy
 W stabilní konstrukce díky výztužným příčkám
 W skladovací úrovně jsou výškově nastavitelné v rastru po 25 mm
 W individuálně rozšířitelné
 W dodávka v rozloženém stavu s návodem pro snadnou montáž

Regál na nebezpečné látky typ GKG 
1360-V, Obj. č. 199-587-S0, Kč 11.400,-

 W 1 záchytná vana z polyethylenu (PE) a 3 roštové police volitelně z PE nebo pozinkované oceli jako skladovací plochy
 W ke skladování agresivních chemikálií, jako jsou kyseliny nebo louhy a všech vodu ohrožujících látek



Přiobjednejte si zároveň

od 11.900,-
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Všechny regály jsou zinkované pro 
optimální ochranu vůči korozi

FALCON bezpečnostní 
nádoby se stáčecím 
kohoutem

Typ GKW 1060 GKW 1360

Vybavení skladovacích rovin 4 x záchytná vana z plastu 4 x záchytná vana z plastu
Rozměry polic Š x H [mm] 1000 x 600 1300 x 600
Zatížení police [kg] 200 200
Záchytný objem [l] 4 x 28 4 x 36
Základní pole

Vnější rozměry Š x H x V [mm] 1060 x 637 x 2000 1360 x 637 x 2000
Obj. č. 199-576-S0 199-591-S0
Cena Kč / ks 11.900,- 14.200,-

Nástavné pole

Vnější rozměry Š x H x V [mm] 1012 x 637 x 2000 1312 x 637 x 2000
Obj. č. 199-577-S0 199-592-S0
Cena Kč / ks 10.900,- 13.100,-

Příslušenství
přídavná skladovací 

úroveň
přídavná skladovací 

úroveň

Obj. č. 199-601-S0 199-607-S0
Cena Kč / ks 2.150,- 2.700,-

Regály na nebezpečné látky

Typ GKW se 4 plastovými vanami

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

Regálová vana z polyethylenu 
jako dodatečná skladovací 
úroveň pro regál na nebezpečné 
látky typ GKG a GKW

5 
let

Regál na nebezpečné látky typ GKW 
1060, skládající se ze základního a 
nástavného pole

 W pozinkované regálové rámy
 W stabilní konstrukce díky výztužným příčkám
 W skladovací úrovně jsou výškově nastavitelné v rastru po 25 mm
 W individuálně rozšířitelné
 W dodávka v rozloženém stavu s návodem pro 
snadnou montáž

PE mřížový rošt do PE vany, pro regál 
typu GKG / GKW 1060, 
Obj. č. 115-030-S0, Kč 2.250,-

PE mřížový rošt do PE vany, pro 
regál typu GKG / GKW 1360, 
Obj. č. 126-708-S0, Kč 2.900,-

viz strana

181

Regál na nebezpečné látky základní pole 
typ GKW 1360, se 4 PE-vanami, 
Obj. č. 199-591-S0, Kč 14.200,-

 W 4 záchytné vany z polyethylenu (PE) jako skladovací plochy
 W ke skladování agresivních chemikálií, jako jsou kyseliny nebo louhy a všech vodu ohrožujících látek
 W oddělené skladování dle druhu skladovaných látek je možné díky záchytné vaně na každé skladovací 
úrovni
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Typ RF 1850 RF 1860 RF 2250 RF 2260 RL 1850 RL 1860 RL 2250 RL 2260

Vybavení skladovacích rovin 4 x police 
zinkovaná

4 x police 
zinkovaná

4 x police 
zinkovaná

4 x police 
zinkovaná

4 x police 
zinkovaná

4 x police 
zinkovaná

4 x police 
zinkovaná

4 x police 
zinkovaná

Rozměry polic 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
Zatížení police [kg] 150 150 150 150 250 250 250 250
Zatížení pole [kg] 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300
Základní pole

Vnější rozměry 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-S0 199-681-S0 199-679-S0 199-683-S0 199-685-S0 199-689-S0 199-687-S0 199-691-S0
Cena Kč / ks 5.050,- 5.500,- 5.500,- 5.950,- 6.600,- 7.050,- 7.150,- 7.450,-

Nástavné pole

Vnější rozměry 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-S0 199-682-S0 199-680-S0 199-684-S0 199-686-S0 199-690-S0 199-688-S0 199-692-S0
Cena Kč / ks 4.250,- 4.500,- 4.550,- 5.050,- 5.650,- 5.950,- 5.650,- 6.100,-

Příslušenství
přídavná 

skladovací 
úroveň

přídavná 
skladovací 

úroveň

přídavná 
skladovací 

úroveň

přídavná 
skladovací 

úroveň

přídavná 
skladovací 

úroveň

přídavná 
skladovací 

úroveň

přídavná 
skladovací 

úroveň

přídavná 
skladovací 

úroveň

Obj. č. 199-693-S0 199-694-S0 199-693-S0 199-694-S0 199-695-S0 199-696-S0 199-695-S0 199-696-S0
Cena Kč / ks 650,- 770,- 650,- 770,- 830,- 970,- 830,- 970,-

Policové regály

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

Policový regál se skládá ze základního pole 
a 2 nástavných

Typ RF / RL, fl exibilní, zásuvná konstrukce

5 
let

Policový regál typ RF 1850, Obj. č. 199-677-S0, Kč 5.050,-

Sériové vybavení a příslušenství: každé regálové pole 
je dodáváno se 4 policemi. K dodání jako příslušenství 
jsou další police včetně výztužných traverz.

Každý regál sestává ze 2 pozinkovaných regálových rámů, nástavná 
pole mají boční rámy. Pozinkované police budou vloženy do speciálních 
výztužných traverz. Takto vznikne z jednotlivých komponentů stabilní a 
flexibilní regálový systém.

 W flexibilní, stabilní regálový systém
 W skladování přímo v provozu

 W pozinkované regálové rámy
 W 4 pozinkované police jako skladovací úrovně
 W stabilní konstrukce díky výztužným příčkám
 W skladovací úrovně jsou výškově nastavitelné v rastru po 25 mm
 W individuálně nastavitelný
 W dodávka v rozloženém stavu s návodem pro snadnou montáž
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Obj. č. 199-583-S0

15.100,-
Obj. č. 199-663-S0

14.100,-

Typ RPG 1060 RPG 2060 RPF 1060 RPF 2060

Vybavení skladovacích rovin 4x roštová police, pozinkovaná 8x roštová police, pozinkovaná 4 x police zinkovaná 8x police, zinkovaná
Rozměry polic Š x H [mm] 1000 x 600 1000 x 600 1000 x 600 1000 x 600
Zatížení police [kg] 200 200 150 150
Záchytný objem [l] 205 225 205 225
Vnější rozměry 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 vana: lakovaná 199-661-S0 199-662-S0 199-663-S0 199-664-S0
Cena Kč / ks 14.200,- 23.900,- 14.100,- 23.500,-

Obj. č. záchytná vana: zinkovaná 199-583-S0 199-584-S0 199-585-S0 199-586-S0
Cena Kč / ks 15.100,- 24.800,- 14.900,- 24.400,-

Příslušenství přídavná skladovací úroveň přídavná skladovací úroveň přídavná skladovací úroveň přídavná skladovací úroveň

Obj. č. 199-596-S0 199-596-S0 199-608-S0 199-608-S0
Cena Kč / ks 1.100,- 1.100,- 2.050,- 2.050,-

Obj. č. 199-662-S0

23.900,-

Typ RPG / RPF, pro bezpečnost 
při stáčení

Regály s přesahující záchytnou vanou

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

Regálová paleta typ RPF 1060, 
lakovaná, se 4 policemi

Regálová paleta typ RPG 2060, 
lakovaná, 8 roštových polic

Regálová paleta typ RPG 1060, 
pozinkovaná, se 4 roštovými 
policemi

Übereinstimmungser-
klärung (ÜHP)

5 
let

 W pozinkované regálové rámy
 W stabilní konstrukce díky výztužným příčkám
 W skladovací úrovně jsou výškově nastavitelné v rastru 
po 25 mm

 W 100 mm světlá výška pro snadnou přepravu pomocí 
paletového vozíku a ke snížení koroze

 W dodávka v rozloženém stavu s návodem pro snadnou 
montáž

 W typ RPF: všechny 
skladovací úrovně s 
policemi

 W typ RPG: mřížové rošty 
v každé skladovací 
úrovni

 W bezpečné přelévání nad přesahující záchytnou 
vanou

 W schválený pro skladování hořlavých kapalin 
(H224-H226) a látek všech tříd ohrožení vody



Typ AWS 1 AWS 2 AWS 3 AWS 4

Vnější rozměry Š x H x V [mm] 1370 x 1240 x 1535 1370 x 1240 x 1670 870 x 1240 x 1535 1370 x 1240 x 1535 1370 x 1240 x 1670 1370 x 1240 x 1535
Rozměry polic Š x H x V [mm] 1235 x 600 x 697 1235 x 600 x 697 735 x 600 x 697 1235 x 600 x 697 1235 x 600 x 697 1235 x 600 x 697

Vybavení skladovacích rovin válečková podpěra válečková podpěra válečková podpěra válečková podpěra válečková podpěra válečková podpěra a 
mřížový rošt, pozinkovaný

Skladovací jednotka sudy à 200 litrů sudy à 200 litrů sudy à 200 litrů sudy à 200 litrů sudy à 200 litrů sudy à 60 litrů
Počet 4 4 2 2 2 3
Skladovací kapacita navíc – – – sudy à 60 litrů sudy à 60 litrů malé nádoby
Počet – – – 3 3 –
Záchytný objem [l] 205 400 205 205 400 205
Nosnost válečkové podpěry [kg] 350 350 350 350 / 120 350 / 120 120
Zatížení pole [kg] 1400 1400 700 1060 1060 720
Obj. č. 114-311-S0 182-580-S0 114-312-S0 114-301-S0 182-581-S0 114-306-S0
Cena Kč / ks 12.600,- 16.500,- 11.300,- 14.900,- 18.200,- 17.500,-

Obj. č. 182-580-S0

16.500,-

TÜV-/MPA- 
geprüfte 
Produkte

Übereinstimmungser-
klärung (ÜHP)

 W schváleno pro skladování hořlavých kapalin (H224-H226) 
a látek všech tříd ohrožení vody

 W bezpečné stáčení nad přesahující záchytnou vanou typu W
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Regál na sudy typ AWS 1, pro 4 sudy à 
200 litrů, včetně plastového držáku konve

Nadstavné regály se záchytnými vanami z oceli

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

Typ AWS, pro bezpečné skladování sudů, 
kanystrů a malých nádob

Regál na sudy a malé nádoby typ AWS 4 
pro 3 sudy à 60 litrů a malé nádoby, 
Obj. č. 114-306-S0, Kč 17.500,-

Regál na sudy typ AWS 3, pro 3 sudy á 60 litrů a 
2 sudy á 200 litrů, včetně ocelového držáku konve, 
Obj. č. 182-581-S0, Kč 18.200,-

Válečková podpěra pro skladování 
sudů naležato, 
Obj. č. 114-542-S0, Kč 2.200,-

Držák na konve z PE, rozměry 
Š x H x V (mm): 270 x 270 x 300, 
Obj. č. 114-902-S0, Kč 1.150,-

Držák na konve z oceli, rozměry 
Š x H x V (mm): 280 x 270 x 300 , 
Obj. č. 114-543-S0, Kč 1.200,-

 W v praxi oceněná regálová kombinace stávající ze stohovatelného regálu a 
záchytné vany

 W robustní ocelová konstrukce, zinkovaná
 W pozinkovaná záchytná vana, vložná, 25 mm světlá výška pro optimální 
ochranu proti korozi

 W dodávka v rozloženém stavu s návodem k montáži



Typ AWS 5 AWS 6 AWS 7 AWS 8

Vnější rozměry Š x H x V [mm] 870 x 1240 x 2280 1370 x 1240 x 1535 870 x 1240 x 1535 870 x 1240 x 925
Rozměry polic Š x H x V [mm] 735 x 1115 x 697 1235 x 1115 x 697 735 x 1115 x 697 735 x 1115 x 697

Vybavení skladovacích rovin válečková podpěra a mřížový rošt, 
pozinkované 2 x roštová police, pozinkovaná 2 x roštová police, pozinkovaná 1 x mřížový rošt, pozinkovaný

Skladovací jednotka kanystr à 60 litrů malé nádoby malé nádoby malé nádoby
Počet 2 – – –
Skladovací kapacita navíc kanystr à 20 litrů – – –
Počet 3 – – –
Záchytný objem [l] 205 205 205 205
Zatížení police [kg] 240 410 435 435
Zatížení pole [kg] 720 820 870 435
Obj. č. 114-322-S0 114-308-S0 114-317-S0 114-316-S0
Cena Kč / ks 19.900,- 18.200,- 14.700,- 9.750,-

TÜV-/MPA- 
geprüfte 
Produkte

Übereinstimmungser-
klärung (ÜHP)

Obj. č. 114-322-S0

19.900,-
Obj. č. 114-308-S0

18.200,-
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Regál na kanystry a malé nádoby typ AWS 5, pro 3 
kanystry à 20 litrů nebo 2 kanystry à 60 litrů a malé nádoby

Nadstavné regály se záchytnými vanami z oceli

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

Regál na malé nádoby typ AWS 6, k 
uskladnění malých nádob

Regál na malé nádoby typ AWS 8, k 
uskladnění malých nádob, 
Obj. č. 114-316-S0, Kč 9.750,-

Regál na malé nádoby typ AWS 7, 
k uskladnění malých nádob, 
Obj. č. 114-317-S0, Kč 14.700,-

Regál na sudy typ AWS 2, pro 2 sudy á 200 litrů, 
Obj. č. 114-312-S0, Kč 11.300,-



Typ AWS 9 AWS 10 AWS 11 AWS 12

Vnější rozměry Š x H x V [mm] 870 x 1340 x 1860 1370 x 1260 x 1795 1370 x 1260 x 1925 1370 x 1260 x 1795 1370 x 1260 x 1925 1370 x 1260 x 1050
Rozměry polic Š x H x V [mm] 735 x 600 x 697 1235 x 600 x 697 1235 x 600 x 697 1235 x 600 x 697 1235 x 600 x 697 1235 x 600 x 697
Vybavení skladovacích rovin válečková podpěra válečková podpěra válečková podpěra válečková podpěra válečková podpěra válečková podpěra
Skladovací jednotka sudy à 200 litrů sudy à 200 litrů sudy à 200 litrů sudy à 200 litrů sudy à 200 litrů sudy à 60 litrů
Počet 2 4 4 2 2 3
Skladovací kapacita navíc – – – sudy à 60 litrů sudy à 60 litrů –
Počet – – – 3 3 –
Záchytný objem [l] 205 205 400 205 400 205
Nosnost válečkové podpěry [kg] 350 350 350 350 / 120 350 / 120 120
Zatížení pole [kg] 700 1400 1400 1060 1060 360
Obj. č. 114-452-S0 114-586-S0 178-427-S0 120-177-S0 178-426-S0 114-454-S0
Cena Kč / ks 18.600,- 21.100,- 23.900,- 23.100,- 26.100,- 17.400,-

TÜV-/MPA- 
geprüfte 
Produkte

Übereinstimmungser-
klärung (ÜHP)

Obj. č. 114-452-S0

18.600,-

78

1

www.denios.cz

Přiobjednejte si zároveň

Válečková podpěra pro 
skladování sudů naležato, 
Obj. č. 114-542-S0, 
Kč 2.200,-

Držák na konve z oceli, 
rozměry Š x H x V (mm): 
280 x 270 x 300, 
Obj. č. 114-543-S0, 
Kč 1.200,-

Typ AWS, pro bezpečné skladování sudů

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

Nadstavné regály se záchytnými vanami z oceli

Držák na konve z PE, 
rozměry Š x H x V (mm): 
270 x 270 x 300, 
Obj. č. 114-902-S0, 
Kč 1.150,-

Regál na sudy typ AWS 10, pro 4 sudy à 
200 litrů, včetně plastového držáku konve, 
Obj. č. 114-586-S0, Kč 21.100,-

Regál na sudy typ AWS 9, pro 2 sudy à 200 litrů, 
včetně držáku konve

Regál na sudy typ AWK 11, pro 3 sudy á 60 litrů 
a 2 sudy á 200 litrů, včetně ocelového držáku konve, 
Obj. č. 120-177-S0, Kč 23.100,-

Regál na sudy typ AWS 12, pro 2 sudy á 60 litrů, 
Obj. č. 114-454-S0, Kč 17.400,-

 W v praxi oceněná regálová kombinace stávající ze stohovatelného regálu a záchytné vany
 W robustní ocelová konstrukce, zinkovaná
 W vyjímatelný žárově pozinkovaný rošt jako odstavná plocha
 W záchytná vana z oceli
 W záchytná vana pozinkovaná nebo lakovaná
 W dodávka v rozloženém stavu, s návodem k montáži

 W schváleno pro skladování hořlavých kapalin (H224-H226) a látek všech tříd ohrožení vody
 W bezpečné stáčení nad přesahující záchytnou vanou typu P2-F



Obj. č. 114-696-S0

17.400,-

Typ AWK 1 AWK 2 AWK 3 AWK 4

Vnější rozměry Š x H x V [mm] 1370 x 1240 x 1535 1370 x 1240 x 1535 1370 x 1240 x 1535 1370 x 1240 x 1535
Rozměry polic Š x H x V [mm] 1235 x 600 x 697 1235 x 1115 x 697 1235 x 600 x 697 1235 x 1115 x 697
Vybavení skladovacích rovin válečková podpěra 2 x roštová police, pozinkovaná válečková podpěra válečková podpěra a mřížový rošt, pozinkované
Skladovací jednotka sudy à 200 litrů malé nádoby sudy à 200 litrů kanystr à 30 litrů
Počet 4 – 2 4
Skladovací kapacita navíc – – sudy à 60 litrů malé nádoby
Počet – – 3 –
Záchytný objem [l] 225 225 225 225
Nosnost válečkové podpěry [kg] 350 – 350 / 120 –
Zatížení pole [kg] 1400 820 1060 820
Obj. č. 114-698-S0 114-693-S0 114-694-S0 114-696-S0
Cena Kč / ks 12.200,- 18.200,- 12.900,- 17.400,-

 Allgemeine Bauaufsichtliche 
Zulassung –  Z-40.22-55
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DIBt

Typ AWK, pro bezpečné skladování sudů, 
kanystrů a malých nádob

Nadstavné regály se záchytnými vanami z plastu

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

Regál na sudy typ AWK 1, pro 4 sudy 
á 200 litrů, (k dodání na přání držák konve), 
Obj. č. 114-698-S0, Kč 12.200,-

Regál na malé nádoby typ AWK 2,
 k uskladnění malých nádob, 
Obj. č. 114-693-S0, Kč 18.200,-

Základem regálového systému jsou PolySyfe záchytné vany 
z polyethylenu, které jsou odolné vůči kyselinám a louhům. 
Rozdílné verze pozinkovaných stohovatelných regálů umožňují 
individuální kombinaci pro skladování 200 nebo 60litrových sudů, 
pro plastové kanystry 20 až 60 litrů a pro malé nádoby.

 W v praxi oceněná regálová kombinace stávající ze stohovatelného 
regálu a záchytné vany

 W robustní ocelová konstrukce, zinkovaná
 W s otvory pro vidlice pro optimální manipulaci
 W záchytná vana z polyethylenu (PE) s vyšší chemickou odolností
 W dodávka v rozloženém stavu, s návodem k montáži

Regál na sudy typ AWK 3, pro 3 sudy á 
60 litrů a 2 sudy á 200 litrů, 
Obj. č. 114-694-S0, Kč 12.900,-

Regál na kanystry a malé nádoby typ 
AWK 4, pro 4 kanystry à 30 litrů a 
malé nádoby

 W schváleno pro skladování látek všech tříd ohrožení vody a 
agresivních chemikálií jako např. kyselin a louhů

 W bezpečné stáčení nad přesahující záchytnou vanou typu 
PolySafe



Pro regály se šířkou police [mm] 1400 1800 2200 2700 2700

Typ RWP 14.3 RWP 18.4 RWP 22.5 RWP 27.6 RWP 27.11
Vnější rozměry 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
Záchytný objem [l] 315 400 480 600 1000
Obj. č. 201-369-S0 201-370-S0 201-371-S0 201-372-S0 201-373-S0
Cena Kč / ks 10.900,- 11.900,- 14.200,- 19.500,- 22.100,-

Obj. č. 201-373-S0

22.100,-
Obj. č. 201-369-S0

10.900,-

od 10.900,-
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DIBt

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

Regálové vany k dodatečnému vybavení

Regálová vana typ RWP 27.11 
z polyethylenu (PE)

Regálová vana z polyethylenu (PE) k zasunutí pod stávající regálové systémy, k dodání v 5 rozměrech.

Regálová vana typ RWP 14.3 
z polyethylenu (PE)

PE regálové vany se dají bezproblémově 
vnitropodnikově přepravovat pomocí 
vysokozdvižného vozíku.

Allgemeine Bauaufsichtliche 
Zulassung – Z-40.22-491

Typ RWP, regálové vany z plastu

 W regálová podlahová vana pro umístění pod stávající regálové systémy
 W ke skladování agresivních chemikálií, jako jsou kyseliny nebo louhy a všech vodu ohrožujících látek
 W vyrobený z ekologického polyethylenu (PE)
 W 100 mm světlá výška pro přepravu a obsluhu regálů pomocí vysokozdvižného vozíku

 W pro regály, které se používají ke skladování nebezpečných látek a mají být dodatečně vybaveny dle zákonných předpisů
 W pro všechny běžné šířky regálů



Obj. č. 108-972-S0

8.850,-
Obj. č. 108-971-S0

7.900,-

TÜV-/MPA- 
geprüfte 
Produkte

od 7.900,-
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Pro regály se šířkou police [mm] 1400 1800 2200 2700 2700 3300

Typ PRW 33 PRW 43 PRW 53 PRW 65 classic-line 2F classic-line 3F
Vnější rozměry 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 485 3280 x 1300 x 422
Záchytný objem [l] 410 460 560 700 1000 1000
Obj. č. 108-971-S0 108-972-S0 108-973-S0 108-974-S0 260-449-S0 260-463-S0
Cena Kč / ks 7.900,- 8.850,- 11.100,- 12.600,- 18.300,- 33.200,-

Příslušenství
Plastová vložka do 

záchytné vany
Plastová vložka do 

záchytné vany
Plastová vložka do 

záchytné vany
Plastová vložka do 

záchytné vany
Plastová vložka do 

záchytné vany
Plastová vložka do 

záchytné vany
Obj. č. 114-330-S0 114-332-S0 114-334-S0 114-336-S0 114-437-S0 180-335-S0
Cena Kč / ks 10.900,- 13.800,- 15.900,- 18.200,- 16.900,- 18.200,-

Obj. č. 260-463-S0

33.200,-

Typ PRW, regálové vany z oceli

Regálová vana typ PRW 33, 
pozinkovaná (bez držáku konve)

Regálové vany k dodatečnému vybavení

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

Vložka do záchytné vany z polyethylenu (PE), odolná 
vůči kyselinám, lze dodat jako příslušenství.

Regálová vana typ PRW 43, 
pozinkovaná

Übereinstimmungser-
klärung (ÜHP)

 W regálová podlahová vana pro umístění pod stávající regálové systémy
 W schválené pro skladování hořlavých kapalin (H224-H226) a látek všech tříd ohrožení vody
 W zvlášť stabilní konstrukce z oceli
 W zinkováno pro optimální ochranu vůči korozi
 W 100 mm světlá výška pro přepravu a obsluhu regálů pomocí vysokozdvižného vozíku
 W vyjímatelný, žárově zinkovaný rošt jako odstavná plocha (na přání)
 W k dodání vložné záchytné vany z polyethylenu (PE) odolné vůči kyselinám

Regálová vana classic-line 3F

 W pro regály, které se používají ke skladování nebezpečných látek a mají být dodatečně vybaveny dle zákonných předpisů
 W pro všechny běžné šířky regálů

Pozinkované regálové vany k zasunutí pod stávající regálové systémy dodáváme v 6 rozměrech na přání také s PE vložnými vanami a roštem jako odstavnou plochou.



TÜV-/MPA- 
geprüfte 
Produkte
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Kombinované regály Übereinstimmungser-
klärung (ÜHP)

Kombinované regály - multifunkční skladovací systém

hloubka rámu: 1100 mm, 
1300 mm

výška rámu: 2700 mm, 
3300 mm, 3800 mm, 
4400 mm

světlá šířka polic: 
1400 mm, 2700 mm, 
3300 mm

traverzy jsou práškově lakované v barvě červenooranžové (RAL 2001), nastavitelné v rastru po 50 mm
záchytná vana z oceli, dle volby zinkovaná nebo lakovaná
ochranné plechy s integrovanou ochranou proti proražení (typ K, typ )
pozinkované sudové podpěry s ochranou proti proražení (typ L)
žárově pozinkovaný rošt jako odstavná plocha (typ K, typ S)
regálové rámy pozinkované

Kombinovaný regál typ S, 
pro skladování sudů nastojato

Kombinovaný regál typ L, 
pro skladování sudů naležato

Kombinovaný regál typ K, 
pro skladování IBC nádrží

Kombinovaný regál typ S až pro 24 sudy á 200 litrů Kombinovaný regál typ L, až pro 12 sudů à 200 litrů.

Kombinované regály je možno libovolně sestavit podle potřeby. Skladování sudů nastojato i naležato, nebo skladování IBC nádrží. Získáte velkou 
skladovací kapacitu v malém prostoru. Všechny regálové typy jsou schválené pro skladování vodu ohrožujících látek všech tříd i pro skladování hořlavých 
kapalin (H224-226).

 W sestavte si Váš individuální regál ze základních a nástavných polí

Kombinovaný regál typ K, až pro 6 IBC 
á 1000 litrů



Všechny regály 
jsou zinkované pro 
optimální ochranu 
vůči korozi

TÜV-/MPA- 
geprüfte 
Produkte
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Typ* 3 K4-I.13 3 K6-I

Skladovací kapacita IBC à 1000 litrů 4 6
Rozměry polic Š x H [mm] 2700 x 1300 3300 x 1300
Zatížení police [kg] 3000 3250
Nosnost záchytné vany [kg] 3600 5400
Záchytný objem [l] 1000 1000
Základní pole

Vnější rozměry Š x H x V [mm] 2900 x 1300 x 3300 3500 x 1300 x 3300
Obj. č. záchytná vana: lakovaná 209-419-S0 199-729-S0
Cena Kč / ks 57.100,- 75.900,-

Vnější rozměry Š x H x V [mm] 2900 x 1300 x 3300 3500 x 1300 x 3300
Obj. č. záchytná vana: zinkovaná 209-421-S0 199-731-S0
Cena Kč / ks 62.700,- 77.600,-

Nástavné pole

Vnější rozměry Š x H x V [mm] 2800 x 1300 x 3300 3400 x 1300 x 3300
Obj. č. záchytná vana: lakovaná 209-420-S0 199-730-S0
Cena Kč / ks 53.800,- 71.900,-

Vnější rozměry Š x H x V [mm] 2800 x 1300 x 3300 3400 x 1300 x 3300
Obj. č. záchytná vana: zinkovaná 209-422-S0 199-732-S0
Cena Kč / ks 58.600,- 73.600,-

Příslušenství
Plastová vložka do záchytné 

vany
Plastová vložka do záchytné 

vany
Obj. č. 114-437-S0 180-335-S0
Cena Kč / ks 16.900,- 18.200,-

*kombinované regály na této straně jsou kombinovatelné

Kombinované regály

Typ K, ke skladování IBC

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: 2 - 3 týdny 

Übereinstimmungser-
klärung (ÜHP)

Kombinovaný regál typ 3 K4-I.13, základní pole, 
(ochranné rohy na přání), Obj. č. 199-729-S0, Kč 75.900,-

Kombinované regály typ K pro bezpečné skladování 4 IBC nebo 6 IBC  à 1 000 litrů patří u našich zákazníků mezi oblíbené regály. Jsou 
velmi stabilní a disponují vysokým zatížením až 3250 kg. Kombinujte si Váš individuální regál na nebezpečné látky a sestavte si základní a 
nástavbová pole těchto dvou regálových typů speciálně podle Vašich potřeb.

 W zinkovaný regálový rám, traverzy práškově lakované v barvě červeno-oranžové (RAL 2001)
 W zinkované plechy odvádějící kapalinu ze 3 stran v každé skladovací úrovni, s integrovanou ochranou proti proražení
 W skladovací úrovně vybaveny s vyjímatelnými zinkovanými mřížovými roštovými policemi, v nejspodnější částí se nachází záchytná vana
 W vhodný pro umístění euro nebo chemických palet
 W traverzy výškově nastavitelné v rastru po 50 mm
 W individuálně nastavitelný
 W dodávka v rozloženém stavu, s návodem k montáži

Pro skladování kyselin a louhů doporučujeme 
vložnou záchytnou vanu z plastu, viz. tabulka 
„příslušenství".

 W kombinujte to nejlepší
 W schváleno pro skladování hořlavých kapalin (H224-H226) a látek všech tříd ohrožení vody

Kombinovaný regál typ 3 K6-I, základní  pole, v 
kombinaci s regálem typ 3 K4-I, přídavné pole 
(ochrany rohů na přání)

Obj. č.
203-606-S01.500,-

Ochranný roh



TÜV-/MPA- 
geprüfte 
Produkte

Übereinstimmungser-
klärung (ÜHP)
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INOVACE

Spillguard® - detektor úniku nebezpečných kapalin, 
Obj. č. 267-579-S0, Kč 1.950,-
Spillguard® - detektor úniku nebezpečných kapalin, viz strana

264-265

Typ
IBC stanice DENIOS 

classic-line F
IBC stanice DENIOS 

classic-line 2F

Skladovací kapacita IBC à 1000 litrů 1 2
Vnější rozměry Š x H x V [mm] 1350 x 1300 x 915 2680 x 1300 x 480
Celková nosnost [kg] 2000 4000
Záchytný objem [l] 1000 1000
Obj. č. práškově lakovaná verze 259-387-S0 259-397-S0
Cena Kč / ks 11.700,- 16.600,-

Obj. č. zinkovaná verze 259-388-S0 259-398-S0
Cena Kč / ks 15.600,- 18.500,-

Kombinované regály

Typ K, ke skladování IBC

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: 2 - 3 týdny 

Kombinovaný regál typ 4 K6-I, základní pole s lakovanou záchytnou vanou 
(ochrany rohů na přání), Obj. č. 200-023-S0, Kč 73.600,-

Kombinovný regál typ 3 K4-I, základní pole s pozinkovanou záchytnou vanou 
(ochrany rohů na přání), Obj. č. 199-647-S0, Kč 55.900,-

 W zinkovaný regálový rám, traverzy práškově lakované v barvě červeno-
oranžové (RAL 2001)

 W zinkované plechy odvádějící kapalinu ze 3 stran v každé skladovací úrovni, 
s integrovanou ochranou proti proražení

 W skladovací úrovně vybaveny s vyjímatelnými zinkovanými mřížovými 

roštovými policemi, v nejspodnější částí se nachází záchytná vana
 W vhodný pro umístění euro nebo chemických palet
 W traverzy výškově nastavitelné v rastru po 50 mm
 W individuálně rozšířitelný
 W dodávka v rozloženém stavu, s návodem k montáži

IBC stanice DENIOS classic-line 2F jako skladovací stanice

 W sestavte si Váš individuální regál ze základních a nástavných polí
 W schváleno pro skladování hořlavých kapalin (H224-H226) a látek všech tříd ohrožení vody



Obj. č.
203-606-S01.500,-

TÜV-/MPA- 
geprüfte 
Produkte

Übereinstimmungser-
klärung (ÜHP)
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Pro skladování kyselin 
a louhů doporučujeme 
vložnou záchytnou 
vanu z plastu, viz. 
tabulka „příslušenství".

Přiobjednejte si zároveň

od 35.600,-

Typ 3 K2-I 3 K4-I 4 K6-I

Skladovací kapacita IBC à 1000 litrů 2 4 6
Rozměry polic Š x H [mm] 1400 x 1100 2700 x 1100 2700 x 1100
Zatížení police [kg] 1400 3000 3000
Nosnost záchytné vany [kg] 1800 3600 3600
Záchytný objem [l] 1000 1000 1000
Základní pole

Vnější rozměry Š x H x V [mm] 1600 x 1300 x 3300 2900 x 1300 x 3300 2900 x 1300 x 4400
Obj. č. záchytná vana: lakovaná 201-876-S0 199-657-S0 200-023-S0
Cena Kč / ks 35.600,- 54.800,- 73.600,-

Vnější rozměry Š x H x V [mm] 1600 x 1300 x 3300 2900 x 1300 x 3300 2900 x 1300 x 4400
Obj. č. záchytná vana: zinkovaná 201-878-S0 199-647-S0 200-025-S0
Cena Kč / ks 41.300,- 55.900,- 75.800,-

Nástavné pole

Vnější rozměry Š x H x V [mm] 1500 x 1300 x 3300 2800 x 1300 x 3300 2800 x 1300 x 4400
Obj. č. záchytná vana: lakovaná 201-877-S0 199-658-S0 200-024-S0
Cena Kč / ks 31.700,- 50.200,- 69.900,-

Vnější rozměry Š x H x V [mm] 1500 x 1300 x 3300 2800 x 1300 x 3300 2800 x 1300 x 4400
Obj. č. záchytná vana: zinkovaná 201-879-S0 199-648-S0 200-026-S0
Cena Kč / ks 36.200,- 51.700,- 71.900,-

Příslušenství
Plastová vložka do záchytné 

vany
Plastová vložka do záchytné 

vany
Plastová vložka do záchytné 

vany
Obj. č. 114-434-S0 114-437-S0 114-437-S0
Cena Kč / ks 11.900,- 16.900,- 16.900,-

Kombinované regály

Ochranný roh

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: 2 - 3 týdny 

Kombinovaný regál typ 3 K4-I, základní pole s 
lakovanou záchytnou vanou (ochrany rohů na přání), 
Obj. č. 199-657-S0, Kč 54.800,-

Všechny regály jsou zinkované pro 
optimální ochranu vůči korozi

Kombinovaný regál typ 3 K2-I, základní 
pole s lakovanou záchytnou vanou, 
Obj. č. 201-876-S0, Kč 35.600,-
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geprüfte 
Produkte

Übereinstimmungser-
klärung (ÜHP)
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Všechny regály 
jsou zinkované pro 
optimální ochranu 
vůči korozi

Typ 2 L8-I 3 L12-I

Skladovací kapacita sudy à 200 litrů 8 12
Rozměry polic Š x H [mm] 2700 x 1100 2700 x 1100
Zatížení police [kg] 1400 1400
Nosnost válečkové podpěry [kg] 350 350
Záchytný objem [l] 480 480
Základní pole

Vnější rozměry Š x H x V [mm] 2900 x 1300 x 2700 2900 x 1300 x 3300
Obj. č. záchytná vana: lakovaná 199-653-S0 199-655-S0
Cena Kč / ks 54.900,- 71.900,-

Vnější rozměry Š x H x V [mm] 2900 x 1300 x 2700 2900 x 1300 x 3300
Obj. č. záchytná vana: zinkovaná 199-643-S0 199-645-S0
Cena Kč / ks 58.700,- 73.600,-

Nástavné pole

Vnější rozměry Š x H x V [mm] 2800 x 1300 x 2700 2800 x 1300 x 3300
Obj. č. záchytná vana: lakovaná 199-654-S0 199-656-S0
Cena Kč / ks 52.800,- 67.600,-

Vnější rozměry Š x H x V [mm] 2800 x 1300 x 2700 2800 x 1300 x 3300
Obj. č. záchytná vana: zinkovaná 199-644-S0 199-646-S0
Cena Kč / ks 54.900,- 69.900,-

Příslušenství Vložná vana z PE Vložná vana z PE
Obj. č. 115-537-S0 115-537-S0
Cena Kč / ks 15.900,- 15.900,-

Kombinované regály

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: 2 - 3 týdny 

Typ L, ke skladování sudů naležato

 W zinkovaný regálový rám, traverzy práškově lakované v barvě červeno-oranžové (RAL 2001)
 W pozinkovaná sudová podpěra s ochranou proti proražení
 W traverzy výškově nastavitelné v rastru po 50 mm
 W individuálně rozšířitelný
 W dodávka v rozloženém stavu, s návodem k montáži

Kombinovaný regál typ 2 L8-I, základní pole, pro skladování sudů naležato i nastojato 
s kombinovaným regálem typu 2 S16-l (k dodání na přání držák na konve a ochranné 
nájezdové rohy)

Kombinovaný regál typ 3 L12-I, základní 
pole, (držák na konve k dodání na přání), 
Obj. č. 199-655-S0, Kč 71.900,-

Držák na konve z oceli, rozměry 
Š x H x V (mm): 280 x 270 x 300 , 
 Obj. č. 114-543-S0, Kč 1.200,-

Válečková podpěra pro skladování 
sudů naležato, 
Obj. č. 114-542-S0, Kč 2.200,-

Sudová podpěra s otvory pro vidlice, 
včetně upínacího pásu, 
Obj. č. 200-459-S0, Kč 3.200,-

Vložná vana z PE, 
Obj. č. 115-537-S0, Kč 15.900,-

 W schváleno pro skladování hořlavých kapalin (H224-H226) a látek všech tříd ohrožení vody
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Pro skladování 
kyselin a louhů 
doporučujeme vložnou 
záchytnou vanu z 
plastu, viz. tabulka 
„příslušenství".

Všechny regály jsou zinkované pro 
optimální ochranu vůči korozi

Typ 2 S16-I 4 S24-I

Skladovací kapacita sudy à 200 litrů 16 24
Rozměry polic Š x H [mm] 2700 x 1100 2700 x 1100
Zatížení police [kg] 3000 3250
Nosnost záchytné vany [kg] 2000 2000
Záchytný objem [l] 480 480
Základní pole

Vnější rozměry Š x H x V [mm] 2900 x 1300 x 2700 2900 x 1300 x 3800
Obj. č. záchytná vana: lakovaná 199-649-S0 199-651-S0
Cena Kč / ks 47.100,- 60.800,-

Vnější rozměry Š x H x V [mm] 2900 x 1300 x 2700 2900 x 1300 x 3800
Obj. č. záchytná vana: zinkovaná 199-639-S0 199-641-S0
Cena Kč / ks 50.200,- 61.600,-

Nástavné pole

Vnější rozměry Š x H x V [mm] 2800 x 1300 x 2700 2800 x 1300 x 3800
Obj. č. záchytná vana: lakovaná 199-650-S0 199-652-S0
Cena Kč / ks 44.300,- 55.900,-

Vnější rozměry Š x H x V [mm] 2800 x 1300 x 2700 2800 x 1300 x 3800
Obj. č. záchytná vana: zinkovaná 199-640-S0 199-642-S0
Cena Kč / ks 46.700,- 57.400,-

Příslušenství Vložná vana z PE Vložná vana z PE
Obj. č. 115-537-S0 115-537-S0
Cena Kč / ks 15.900,- 15.900,-

Kombinované regály

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: 2 - 3 týdny 

Typ S, ke skladování sudů nastojato

Kombinovaný regál typ 2 S16-I, základní pole s nástavbou určeno 
pro skladování nastojato přímo na roštech nebo na euro či 
chemických paletách, ochranné rohy na přání

Kombinovaný regál typ 4 S24-l, základní 
pole, ochranné rohy na přání, 
Obj. č. 199-651-S0, Kč 60.800,-

 W zinkovaný regálový rám, traverzy práškově lakované v barvě červeno-oranžové (RAL 2001)
 W zinkované plechy odvádějící kapalinu ze 3 stran v každé skladovací úrovni, s integrovanou ochranou proti proražení
 W skladovací úrovně vybaveny s vyjímatelnými zinkovanými mřížovými roštovými policemi, 
v nejspodnější částí se nachází záchytná vana

 W vhodný pro umístění euro nebo chemických palet
 W traverzy výškově nastavitelné v rastru po 50 mm
 W individuálně rozšířitelný
 W dodávka v rozloženém stavu, s návodem k montáži

1.500,- Obj. č.
203-606-S0

Ochranný roh

 W sestavte si Váš individuální regál ze základních a nástavných polí
 W schváleno pro skladování hořlavých kapalin (H224-H226) a látek všech tříd ohrožení vody
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od 8.650,-

Přiobjednejte si zároveň

Další regálové nájezdové ochrany

Paletové regály

 W stabilní regálový systém pro všechny běžné 
skladovací prostředky jako jsou europalety a 
mřížové boxy

 W ideální pro efektivní, přehledné a flexibilní 
skladování palet a boxů

 W zinkovaný regálový rám, traverzy práškově 
lakované v barvě červeno-oranžové (RAL 2001)

 W traverzy výškově nastavitelné v rastru po 50 mm
 W individuálně rozšířitelný
 W dodávka v rozloženém stavu, s návodem 
k montáži

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: 2 - 3 týdny 

 W s paletovým regálem ušetříte prostor, zredukujete čas nutný pro manipulaci a zlepšíte průběh práce - díky tomu stoupá produktivita

Typ PO, ke skladování palet a boxů

Pozinkovaná roštová police, pro skladovaní zboží 
různých velikostí v regálu nebo optimální využití 
skladovacího prostoru, viz tabulka.

Zvýšení rámu o 500 mm - 
uskladněné palety a boxy 
nebudou přečnívat přes 
horní traverzi 
Obj. č. 199-670-S0, 
Kč 1.200,-

Zinkované police umožňují přímé naskladnění 
samostatných kusů, viz tabulka, nejsou vhodné pro 
skladování palet a pro manipulaci zdvižným vozíkem.

Ochrana proti proražení zabraňuje prostrčení palet, viz 
tabulka

Nastavitelné rámy pro mřížové boxy, uskladněné boxy 
jsou tak zajištěny i ze strany 
Obj. č. 199-673-S0, Kč 1.950,-

Podložky umožní bezpečné skladování různě velkých 
palet a europalet. 
Obj. č. 199-712-S0, Kč 830,-

Ochranný roh, 
Obj. č. 203-606-S0, 
Kč 1.500,-

Paletový regál typ PO, základní pole

Mřížový euro box dle UIC normy 435-3, ideální 
pro skladovací a přepravní účely, 
Obj. č. 129-203-S0, Kč 5.450,-

od strany

345
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Každé regálové pole je dodáváno se 2 páry traverz, další mohou 
být dodatečně začleněny (viz. tabulka)

Typ PO 18.25 PO 18.37 PO 27.25 PO 27.37 PO 33.25 PO 33.37

Rozměry polic Š x H [mm] 1825 x 1100 1825 x 1100 2700 x 1100 2700 x 1100 3300 x 1100 3300 x 1100
Zatížení police [kg] 2200 2200 3540 3540 3780 3780
Zatížení pole [kg] 4400 4400 7080 7080 7560 7560
Základní pole

Vnější rozměry 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-S0 266-321-S0 199-699-S0 199-705-S0 199-701-S0 199-707-S0
Cena Kč / ks 8.650,- 10.800,- 10.600,- 12.900,- 14.500,- 16.400,-

Nástavné pole

Vnější rozměry 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-S0 266-322-S0 199-700-S0 199-706-S0 199-702-S0 199-708-S0
Cena Kč / ks 6.450,- 8.650,- 8.450,- 10.300,- 11.400,- 13.500,-

Příslušenství

Obj. č. Ochrana proti proražení, zinkovaná 266-325-S0 266-325-S0 199-540-S0 199-540-S0 199-545-S0 199-545-S0
Cena Kč / ks 640,- 640,- 750,- 750,- 990,- 990,-

Obj. č. Přídavný pár traverz 266-323-S0 266-323-S0 199-710-S0 199-710-S0 199-711-S0 199-711-S0
Cena Kč / pár 1.900,- 1.900,- 2.800,- 2.800,- 4.500,- 4.500,-

Obj. č. Police, zinkované 199-674-S0 199-674-S0 199-675-S0 199-675-S0 199-676-S0 199-676-S0
Cena Kč / ks 3.100,- 3.100,- 4.750,- 4.750,- 6.100,- 6.100,-

Obj. č. roštové police, zinkované 200-237-S0 200-237-S0 120-232-S0 120-232-S0 145-616-S0 145-616-S0
Cena Kč / ks 4.450,- 4.450,- 6.450,- 6.450,- 11.600,- 11.600,-

Paletové regály

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: 2 - 3 týdny 

Paletový regál PO, základní 
a nástavné pole
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Typ CS 104 Protect CS 102 Protect

Vybavení 3 záchytné vany, 1 podlahová vana 1 záchytná vana, 1 podlahová vana
Verze dveří křídlové dveře křídlové dveře
Vnější rozměry Š x H x V [mm] 1000 x 500 x 1950 1000 x 500 x 1100
Nosnost záchytné vany [kg] 75 75
Záchytný objem záchytné vany [l] 20 20
Záchytný objem podlahové vany [l] 30 30
Obj. č. 201-960-S0 202-147-S0
Cena Kč / ks 10.900,- 9.900,-

Příslušenství

Obj. č. přídavná záchytná vana 206-324-S0 206-324-S0
Cena Kč / ks 1.200,- 1.200,-

Obj. č. vložka z děrovaného plechu pro záchytnou a podlahovou vanu 202-146-S0 202-146-S0
Cena Kč / ks 2.200,- 2.200,-

Obj. č. PE vložná vana pro záchytnou vanu 207-326-S0 207-326-S0
Cena Kč / ks 2.100,- 2.100,-

Obj. č. PE-vložná vana pro podlahovou vanu 207-325-S0 207-325-S0
Cena Kč / ks 2.200,- 2.200,-

Přiobjednejte si zároveň

INOVACE
Spillguard® - detektor úniku 
nebezpečných kapalin, 
Obj. č. 267-579-S0, Kč 1.950,- viz strana

264-265

TOP PRODUKT

Obj. č. 201-960-S0

10.900,-

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

Skříně na chemikálie Protect, s křídlovými dveřmi a záchytnými vanami

TÜV-/MPA- 
geprüfte 
Produkte

Übereinstimmungser-
klärung (ÜHP)

Skříně na chemikálie

Praktická výška 1100 mm (typ CS 102) umožňuje 
umístit skříň např. pod okno či pod regály.

Výškově nastavitelné záchytné vany jsou těsně 
svařené a bezpečně zachycují jakékoliv případné 
úniky kapalin, typ CS 104. Korpus: enciánově modrý 
(RAL 5010), dveře v barvě světle šedé (RAL 7035).

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

 W křídlové dveře s bezpečnostním zámkem 
a zavíracím táhlem

 W plně vybaveno záchytnými vanami
 W stabilní konstrukce z ocelových plechů, 
přezkoušená podlahová vana (dle Stawa-R)

 W záchytné vany výškově nastavitelné
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Typ CS 104G View

Vybavení 3 záchytné vany, 1 podlahová vana
Verze dveří křídlové prosklené dveře
Vnější rozměry Š x H x V [mm] 1000 x 500 x 1950
Nosnost záchytné vany [kg] 75
Záchytný objem záchytné vany [l] 20
Záchytný objem podlahové vany [l] 30
Obj. č. 219-291-S0
Cena Kč / ks 15.900,-

Příslušenství

Obj. č. přídavná záchytná vana 206-324-S0
Cena Kč / ks 1.200,-

Obj. č. vložka z děrovaného plechu pro záchytnou a podlahovou vanu 202-146-S0
Cena Kč / ks 2.200,-

Obj. č. PE vložná vana pro záchytnou vanu 207-326-S0
Cena Kč / ks 2.100,-

Obj. č. PE-vložná vana pro podlahovou vanu 207-325-S0
Cena Kč / ks 2.200,-

Přiobjednejte si zároveň

Vložky z děrovaného plechu 
zabezpečují skladované 
zboží před eventuálním 
únikem kapalin (nelze v 
kombinaci s PE-vložnými 
vanami).

PE-vložné vany k bezpečnému 
skladování agresivních kapalin.

TÜV-/MPA- 
geprüfte 
Produkte

Übereinstimmungser-
klärung (ÜHP)

Skříně na chemikálie

Optika a bezpečnost se vzájemně ideálně 
doplňují - skříň na chemikálie View 
disponuje stabilní konstrukcí z ocelových 
plechů v kombinaci se dveřmi vč. 
akrylátových vložek.

Skříně na chemikálie View

 W korpus z jemného ocelového 
plechu s vysoce kvalitním 
lakováním, dveře světle šedé 
(RAL 7035)

 W permanentní větrání díky větrací 
mřížce ve dveřích

 W kompletně smontovaná dodávka

akrylové skleněné dveře umožňují rychlý pohled dovnitř

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: na vyžádání 



TÜV-/MPA- 
geprüfte 
Produkte

Übereinstimmungser-
klärung (ÜHP)

TOP PRODUKT

Obj. č. 201-936-S0

11.300,-

viz strana

338
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Přiobjednejte si zároveň

Skříně na chemikálie

Vložky z děrovaného plechu 
zabezpečují skladované zboží před 
eventuálním únikem kapalin (nelze v 
kombinaci s PE-vložnými vanami).

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

V praxi osvědčený pomocník pro skladování - výborný 
poměr cena / výkon.

Skříně na materiál, 
bez záchytných van

Typ CS 103

Vybavení 3 vložné police, 1 podlahová vana
Vnější rozměry Š x H x V [mm] 1000 x 500 x 1950
Nosnost vložných polic [kg] 75
Záchytný objem podlahové vany [l] 30
Obj. č. 201-936-S0
Cena Kč / ks 11.300,-

Příslušenství

Obj. č. přídavná police 206-953-S0
Cena Kč / ks 580,-

Obj. č. vložka z děrovaného plechu pro podlahovou vanu 202-122-S0
Cena Kč / ks 2.200,-

Obj. č. PE-vložná vana pro podlahovou vanu 207-325-S0
Cena Kč / ks 2.200,-

PE-vložné vany k bezpečnému 
skladování agresivních kapalin.

 W křídlové dveře s bezpečnostním zámkem
 W korpus z jemného ocelového plechu s vysoce 
kvalitním lakováním, dveře světle šedé 
(RAL 7035)

 W permanentní větrání díky větrací mřížce ve 
dveřích

 W kompletně smontovaná dodávka
 W vybavena 3 vložnými policemi 
(výškově nastavitelné v rastru po 25 mm) 
a přezkoušenou, podlahovou vanou, dle 
Stawa-R

pro bezpečné a předpisové skladování vodu ohrožujících látek, nehořlavých kapalin a 
jedovatých látek v pracovních prostorech

Skříně na chemikálie Easy, s křídlovými dveřmi

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 
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NOVINKA

Obj. č. 250-587-S0

7.500,-

NOVINKA

Obj. č. 250-586-S0

18.400,-

NOVINKA

Obj. č. 250-588-S0

16.900,-

Skříně na chemikálie

 W mobilní depot pro skladování malých nádob
 W 2 kolečka s aretací
 W záchytné vany výškově nastavitelné
 W šířka vč. madel: 1235 mm

Závěsná skříň Mini, typ CS 100
 W prostorově úsporné řešení, k umístění do blízkosti pracoviště
 W vč. montážního materiálu
 W křídlové dveře s bezpečnostním zámkem

Skříň na malé díly Shorty, typ CS 120-4
 W vyjímatelná záchytná vana, ideální pro jednoduché čištění
 W rozdělené, přehledné skladování nebezpečných látek
 W křídlové dveře s bezpečnostním zámkem
 W vložka z děrovaného plechu k dodání na přání

TÜV-/MPA- 
geprüfte 
Produkte

Übereinstimmungs-
erklärung (ÜHP)

Fotka s druhou záchytnou vanou, která je k dodání jako 
příslušenství

Depot, typ KT

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

Vybavení 1 podlahová vana v každé úrovni 1 podlahová vana 1 záchytná vana, 1 podlahová vana, na 
kolečkách 1 záchytná vana, 1 podlahová vana

Vnější rozměry 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
Nosnost záchytné vany [kg] 15 60 45 45
Záchytný objem záchytné vany [l] – – 28 28
Záchytný objem podlahové vany [l] 30 30 60 60
Obj. č. 250-587-S0 250-588-S0 250-586-S0 250-589-S0
Cena Kč / ks 7.500,- 16.900,- 18.400,- 17.800,-

 W bezpečné a předpisové skladování vodu ohrožujících látek, nehořlavých kapalin a jedovatých látek na pracovišti
 W korpus z jemného ocelového plechu s vysoce kvalitním lakováním, dveře světle šedé (RAL 7035)
 W stabilní konstrukce z ocelových plechů, přezkoušená podlahová vana (dle Stawa-R)
 W ideální pro malé množství a malé nádoby

Skříně na chemikálie

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: 1 - 2 týdny 
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geprüfte 
Produkte

Übereinstimmungser-
klärung (ÜHP)
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Typ CS 124 CS 184

Vybavení 3 záchytné vany, 1 podlahová vana 6 záchytných van, 2 podlahové vany
Vnější rozměry Š x H x V [mm] 1200 x 500 x 1950 1800 x 500 x 1950
Nosnost záchytné vany [kg] 75 75
Záchytný objem záchytné vany [l] 20 39
Záchytný objem podlahové vany [l] 20 30
Obj. č. 201-639-S0 201-640-S0
Cena Kč / ks 23.500,- 29.900,-

Příslušenství

Obj. č. Přídavná záchytná vana 211-270-S0 211-271-S0
Cena Kč / ks 1.250,- 1.100,-

Obj. č. vložka z děrovaného plechu pro záchytnou 
a podlahovou vanu 202-118-S0 202-119-S0

Cena Kč / ks 2.500,- 1.450,-

Obj. č. PE-vložná vana pro záchytnou vanu 207-328-S0 207-330-S0
Cena Kč / ks 2.500,- 1.900,-

Obj. č. vložná vana z PE pro podlahovou vanu 207-329-S0 207-331-S0
Cena Kč / ks 2.400,- 1.900,-

Přiobjednejte si zároveň

vložná vana z PE pro podlahovou vanu, 
Obj. č. 207-332-S0, Kč 1.800,-

od 23.500,-

Skříně na chemikálie

Skříně na chemikálie Space, s posuvnými dveřmi. 
Velká nabídka úložných prostorů - malá potřeba místa.

Jedním pohybem získáte velkoplošný přístup k obsahu skříně. Nastavte výšku záchytné vany, která slouží jako 
skladovací úroveň, na velikost skladovaných nádob.

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

 W vložné vany jako ochrana před korozí a 
agresivními nebezpečnými látkami

 W snadné a bezpečné zachycení úniků

Vany na malé nádoby typ CS-P

pro bezpečné a předpisové skladování vodu ohrožujících látek, nehořlavých kapalin a 
jedovatých látek v pracovních prostorech

 W optimální v prostorově omezených stanovištích
 W rychlý a prostorný přístup ke skladovanému 
zboží

 W stabilní konstrukce z ocelových plechů, 
přezkoušená podlahová vana (dle Stawa-R)

 W korpus z jemného ocelového plechu s vysoce 
kvalitním lakováním, dveře světle šedé 
(RAL 7035)

 W permanentní větrání díky větrací mřížce ve 
dveřích

 W kompletně smontovaná dodávka
 W záchytné vany výškově nastavitelné v rastru 
25 mm

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: na vyžádání 
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Objem [l] 10 10 20 20

Typ bez vypouštěcího 
kohoutu

s vypouštěcím 
kohoutem

bez vypouštěcího 
kohoutu

s vypouštěcím 
kohoutem

Vnější rozměry 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-S0 207-398-S0 211-364-S0 207-399-S0
Cena Kč / ks 270,- 520,- 450,- 670,-

extra velký plnící otvor (80 mm)

PE kanystr, 10 a 20 litrů

 W s odvzdušňovacím ventilem a PE pěnovým těsněním ve víku
 W pro transport, skladování, stáčení a přelévání
 W z potravinářsky a chemicky odolného polyethylenu (PE)

Stáčecí skříně Profi 

Obj. č. 201-937-S0

24.700,-

Typ UWA-A

Vnější rozměry Š x H x V [mm] 1000 x 550 x 1950
Nosnost vložných polic [kg] 75
Nosnost výsuvné police [kg] 120
Záchytný objem podlahové vany [l] 39
Obj. č. 201-937-S0
Cena Kč / ks 24.700,-

Příslušenství

Obj. č. Vany na malé nádoby z polyethylenu (PE) 207-320-S0
Cena Kč / ks 2.100,-

Ideální pro aktivní a pasivní skladování 
nebezpečných látek. Stáčecí skříň Profi nabízí 
bezpečnost v kombinaci s vysokou funkčností.

Plastový dávkovací kohout 3/4“ pro PE kanystry
Obj. č. Cena Kč / ks

207-202-S0 260,-

Stáčecí skříně

Bezpečná manipulace s uskladněnými 
kanystry. Výsuvná podlahová vana 
bezpečně zachytí případné úkapy.

Výsuvné police ulehčují naskladnění a 
vyskladnění nádob.

Vhodný ke stáčecí skříni Profi  10 a 20 l plastový 
kanystr, dle volby s nebo bez 3/4“ vypouštěcího 
kohoutu. Kanystry disponují velkým plnícím otvorem, 
víko kanystru je opatřeno hřibovým ventilem.

pro bezpečné a předpisové skladování vodu 
ohrožujících látek, nehořlavých kapalin a 
jedovatých látek v pracovních prostorech

 W korpus a dveře z jemného ocelového plechu s 
vysoce kvalitním lakováním v enciánově modré 
barvě (RAL 5010)

 W přezkoušená podlahová vana (dle Stawa-R)
 W permanentní větrání díky větrací mřížce ve 
dveřích

 W sériové vybavení: 1 výsuvná podlahová vana, 
1 vložná police, 3 výsuvné police pro 3 x 20 
l kanystr nebo 5 x 10 l kanystr (kanystr není 
obsažen v rozsahu dodávky)

 W integrované zajištění výsuvů zamezí vysunutí 
více polic současně

 W součástí dodávky je upevňovací sada k 
fixaci na stěnu

 W rozměry výsuvných polic:  Š 890 x H 420 mm

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 
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Typ W-104.4 W-104.5 W- 104.6 W-103.4 W-103.5 W-103.6

Vybavení 4 záchytné vany 4 záchytné vany 4 záchytné vany 3 vložné police, 1 
podlahová vana

3 vložné police, 1 
podlahová vana

3 vložné police, 1 
podlahová vana

Vnější rozměry 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 1950 1000 x 500 x 1950 1000 x 600 x 1950
Nosnost vložných polic [kg] – – – 45 45 45
Nosnost záchytné vany [kg] 45 45 45 – – –
Záchytný objem záchytné vany [l] 16 20 24 – – –
Záchytný objem podlahové vany [l] – – – 32 40 48
Obj. č. 202-130-S0 201-309-S0 202-131-S0 202-132-S0 201-312-S0 202-133-S0
Cena Kč / ks 28.900,- 32.500,- 34.700,- 25.700,- 29.500,- 31.900,-

Příslušenství

Obj. č. vložka z děrovaného plechu pro záchytné a 
podlahové vany 201-315-S0 201-316-S0 202-393-S0 201-315-S0 201-316-S0 202-393-S0

Cena Kč / ks 1.850,- 1.950,- 2.150,- 1.850,- 1.950,- 2.150,-

Typ HSE-1 závěsná skříň HSE-2 závěsná skříň

Vybavení 1 vložná police, 1 podlahová vana 1 vložná police, 1 podlahová vana
Vnější rozměry Š x H x V [mm] 650 x 320 x 600 900 x 320 x 600
Provedení dveří 1-křídlé 2-křídlé
Nosnost vložných polic [kg] 25 25
Záchytný objem podlahové vany [l] 5 10
Obj. č. 201-318-S0 201-317-S0
Cena Kč / ks 16.500,- 18.600,-

Příslušenství

Obj. č. vložka z děrovaného plechu pro podlahovou vanu 201-320-S0 201-319-S0
Cena Kč / ks 1.550,- 1.650,-

Nerezové produkty jsou všestraně použitelné. Počínaje 
skladováním nebezpečných látek až po použití v oblasti 
hygieny.

Ekologické skříně

Vložky z děrovaného plechu se umístí 
do záchytných van. Usnadňují postavení 
nádob a zamezují v případě nehod 
znečištění všech nádob stojících v 
záchytné vaně.

Ekologické skříně Inox, z nerezu

 W snadno čistitelné a hygienické
 W určené do místnosti, kde je mokro a vlhko
 W dlouhodobá ochrana před korozí
 W kvalitní výrobek z nerezu 1.4301
 W potravinářsky nezávadné
 W odolné vůči vlhkosti
 W odolné vůči chemikáliím

Skříně na chemikálie z ušlechtilé oceli spojují perfektně 
užitek a vzhled. Ušlechtilá ocel (1.4301 / V2A) nabízí 
bezpečnou ochranu vůči velkému množství nebezpečných 
látek.

Čtvercové otvory na křídlových dveřích 
slouží pro stálé odvětrávání a poskytují 
skříni atraktivní optický vzhled

Závěsné skříně jsou skladné a 
přinášejí dodatečný úložný prostor.

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: 2 - 3 týdny 
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DIBt

Typ PS 1220-4 PS 1220-3.1 PS 1220-4 PS 1220-3.1

Provedení 4 mřížové rošty, pozinkované 3 zásuvné vany, 1 mřížový rošt, pozinkováno 4 mřížové rošty, z nerezu 3 zásuvné vany, 1 mřížový rošt, z nerezu
Vnější rozměry Š x H x V [mm] 1225 x 640 x 1990 1225 x 640 x 1990 1225 x 640 x 1990 1225 x 640 x 1990
Vnitřní rozměry Š x H x V [mm] 1130 x 410 x 1750 1130 x 410 x 1750 1130 x 410 x 1750 1130 x 410 x 1750
Nosnost jednotlivých úrovní [kg] 50 50 50 50
Záchytný objem podlahové vany [l] 75 75 75 75
Hmotnost [kg] 95 97 95 97
Obj. č. 248-939-S0 248-940-S0 248-937-S0 248-938-S0
Cena Kč / ks 25.500,- 27.400,- 28.500,- 31.600,-

Ekologické skříně

Ekologické skříně PolyStore

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

V závislosti na povaze skladovaných 
látek může být ekologická skříň PolyStore 
vybavena dle volby nerezovými (1.4301) 
nebo zinkovanými policemi.

od 25.500,-

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: 1 - 2 týdny 

Nerezový mřížový rošt Š 120 cm, 
Obj. č. 246-239-S0, Kč 1.950,-
Zásuvná vana z nerezu, Š 120 cm, 
Obj. č. 246-245-S0, Kč 3.150,-
Zinkovaný mřížový rošt Š 120 cm, 
Obj. č. 246-241-S0, Kč 520,-
Zásuvná vana, pozinkovaná, Š 120 cm, 
Obj. č. 246-246-S0, Kč 1.650,-

Ventilátor pro skříň PolyStore

Obj. č.
212-190-S08.750,-

 W bezpečně odvádí vznikající plyny a páry z prostoru skříně

pro bezpečné a předpisové skladování vodu ohrožujících a agresivních kapalin

 Allgemeine Bauaufsichtliche 
Zulassung – Z-40.22-543

INOVACE

viz strana

264-265

Přiobjednejte si zároveň

Spillguard® - detektor úniku nebezpečných 
kapalin, Obj. č. 267-579-S0, 
Kč 1.950,-

 W kompletně vyrobeno z vysoce rezistentního plastu (polyethylen)
 W ihned k použití
 W barevná kombinace: korpus šedý, dveře v signální žluté barvě
 W k dodání dle volby s mřížovými rošty nebo se zásuvnou vanou, 
v pozinkované nebo nerezové variantě

 W možnost přípojení odvětrání (pro vysoké 
skříně, v 1990 mm)
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od 17.100,-
TOP PRODUKT

Typ PS 620-4 PS 620-3.1 PS 620-4 PS 620-3.1

Provedení 4 mřížové rošty, 
pozinkované

3 zásuvné vany, 
1 mřížový rošt, 

pozinkováno

4 mřížové rošty, z 
nerezu

3 zásuvné vany, 
1 mřížový rošt, z 

nerezu
Vnější rozměry Š x H x V [mm] 610 x 640 x 1990 610 x 640 x 1990 610 x 640 x 1990 610 x 640 x 1990
Vnitřní rozměry Š x H x V [mm] 520 x 410 x 1750 520 x 410 x 1750 520 x 410 x 1750 520 x 410 x 1750
Nosnost jednotlivých úrovní [kg] 50 50 50 50
Záchytný objem podlahové vany [l] 35 35 35 35
Hmotnost [kg] 55 56 55 56
Obj. č. 248-943-S0 248-944-S0 248-941-S0 248-942-S0
Cena Kč / ks 17.100,- 19.400,- 21.900,- 24.700,-

Přiobjednejte si zároveň

Ekologické skříně PolyStore

Ekologické skříně

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: 1 - 2 týdny 

Skříň se šířkou 610 mm je prostorově úsporná. K dodání pozinkované nebo nerezové 
vnitřní vybavení (1.4301). Skříň může být vybavena odvětrávacím nástavcem.

Praktické: podlahu skříně tvoří 
nepropustná záchytná vana

výsuvná vana

Mřížové rošty i vany jsou k dodání v nerezovém nebo 
zinkovaném provedení

TÜV-/MPA- 
geprüfte 
Produkte

Übereinstimmungser-
klärung (ÜHP)

Nerezový mřížový rošt Š 60 cm, 
Obj. č. 246-240-S0, Kč 1.400,-

Zásuvná vana z nerezu, Š 60 cm, 
Obj. č. 246-243-S0, Kč 2.450,-

Zinkovaný mřížový rošt Š 60 cm, 
Obj. č. 246-242-S0, Kč 440,-

Zásuvná vana, pozinkovaná, Š 60 cm, 
Obj. č. 246-244-S0, Kč 1.250,-

 W pro bezpečné a předpisové skladování vodu ohrožujících a agresivních 
kapalin

 W kompletně vyrobeno z vysoce rezistentního plastu (polyethylen)
 W možnost přípojení odvětrání (pro vysoké skříně, v 1990 mm)
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Typ 1820

Provedení 1 podlahová vana, 3 záchytné vany 
v každém oddílu skříně

Vnější rozměry Š x H x V [mm] 1805 x 610 x 1990
Vnitřní rozměry Š x H x V [mm] 665 x 370 x 1320
Nosnost záchytné vany [kg] 20
Záchytný objem záchytné vany [l] 6
Záchytný objem podlahové vany [l] 12
Hmotnost [kg] 130
Obj. č. 257-030-S0
Cena Kč / ks 41.500,-

NOVINKA

Obj. č. 257-030-S0

41.500,-

Obj. č.
212-190-S08.750,-

Ekologické skříně

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: 1 - 2 týdny 

Ekologické skříně PolyStore jsou vhodné k praktickému použití v laboratořích 
a v dílnách. Zaručují bezpečné a předpisové skladování vodu ohrožujících látek 
a agresivních kapalin.

Ventilátor pro skříň PolyStore

Skříň s posuvnými dveřmi PolyStore
Skladujte své nebezpečné látky přehledně a bezpečně v jedné prostorné skříní s posuvnými dveřmi. Praktické vany z plastu zabrání v případě 
nehody velkému znečištění celé skříně. Vany lze ze skříně snadno vyjmout, například za účelem vyčištění.

 W bezpečně odvádí vznikající plyny a páry z prostoru 
skříněkryt z plastu, který je odolný vůči kyselinám a 
louhům

 W druh ochrany: CE II 3 G T4
 W objemový proud 0-140 m³/h
 W celkový tlak 200-20 Pa
 W síťové napětí 230 V

 W spotřeba proudu 0,35 A
 W napájecí zdroj musí být vybaven zařízením pro zbytkový 
proud (RCD) podle DIN VDE 0100

 W hladina hluku 35 dB (A), ve 3 m odstupu od 
odvětrávacího nástavce

 W typ EP.VE.18610
 W k připojení na vlastní odvětrávací potrubí, Ø 80 mm

Více z naší nabídky naleznete 
na našem internetovém 
obchodě!

denios.shop/cz-nabidka

 W uzamykatelná, prostorově úsporná (není 
potřeba prostor pro otevírání dveří)

 W optimální přístup k uskladněnému 
materiálu díky velkým dveřím

 W světlá výška: 
spodní police: 390 mm
obě střední police: 316 mm
horní police: 295 mm
světlá šířka: 699 na 666 mm
světlá hloubka: 373 mm

 W 2 oddělené vnitřní prostory
 W se schválením pro záchytné vany



výška 600 mm výška 800 mm
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16.100,-

 W pro skladování 
velkých nádob 
(2,5 l)

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

Vybavení 2 výsuvné police 2 výsuvné police 2 výsuvné police 4 výsuvné police 4 výsuvné police 4 výsuvné police
Vnější rozměry Š x H x V [mm] 590 x 570 x 600 590 x 570 x 800 1100 x 570 x 600 1100 x 570 x 600 1400 x 570 x 600 1100 x 570 x 800
Provedení dveří 1-křídlé 1-křídlé 2-křídlé 2-křídlé 2-křídlé 2-křídlé
Záchytný objem výsuvné vany [l] 11 11 11 11 11 11
Nosnost výsuvné vany [kg] 25 25 25 25 25 25
Hmotnost [kg] 60 73 88 98 112 108
Obj. č. Dveřni závěsy: vlevo 158-061-S0 – – – – –
Cena Kč / ks 18.400,- – – – – –

Obj. č. Dveřni závěsy: vpravo 158-064-S0 235-880-S0 – – – –
Cena Kč / ks 18.400,- 16.100,- – – – –

Obj. č. Dveřni závěsy: z obou stran – – 136-862-S0 136-864-S0 235-878-S0 235-879-S0
Cena Kč / ks – – 21.500,- 24.200,- 28.600,- 23.200,-

Příslušenství

Obj. č. podstavec, výška 30 mm 158-071-S0 158-071-S0 – – – –
Cena Kč / ks 1.450,- 1.450,- – – – –

Obj. č. Podstavec s kolečky, výška 30 mm – – 133-467-S0 133-467-S0 133-471-S0 133-467-S0
Cena Kč / ks – – 2.150,- 2.150,- 2.150,- 2.150,-

Skříně na kyseliny a louhy

Skříň na kyseliny a louhy typ SL 112 s 1 výsuvem v 
oddílu skříně (k dodání na přání podstavec), 
Obj. č. 136-862-S0, Kč 21.500,-

Skříň na kyseliny a louhy typ SL 114 se 2 výsuvy 
na komoru (k dodání na přání podstavec), 
Obj. č. 136-864-S0, Kč 24.200,-

4 výsuvy, s policí navíc pro odložení materiálu, 
typ SL 1404

Praktická je i výška 800 mm, typ SL 602Skříň na kyseliny a louhy typ SL 62 se 2 výsuvy (k 
dodání na přání podstavec), Obj. č. 158-061-S0, 
Kč 18.400,-

Kompaktní rozměry - výška 800 mm umožní lepší 
přístup k malým nádobám, typ SL 1104

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: 4 týdny 

 

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

Typ SL

 W pro skladování agresivních, nehořlavých nebezpečných látek na pracovišti dle aktuálních požadavků legislativy
 W vyjímatelné plastové vany

bezpečné a oddělené skladování kyselin a louhů

 W podstavná skříň z vysoce odolných speciálních desek potažených melaminovou pryskyřicí
 W dveře uzamykatelné pomocí cylindrického zámku, ukazatel stavu uzamčení (červené/zelené světýlko)
 W skladné a bezpečné
 W rovnoměrné odvětrávání přes  přípojené hrdlo (NW 50) na zadní stěně skříně



Typ SL 604 SL 606 SL 1208 SL 1212

Vybavení 4 výsuvné police 6 výsuvných polic 8 výsuvných police 12 výsuvných police
Provedení dveří 1-křídlé 1-křídlé 2-křídlé 2-křídlé
Vnější rozměry 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
Nosnost výsuvné vany [kg] 25 25 25 25
Záchytný objem výsuvné vany [l] 11 11 11 11
Hmotnost [kg] 169 178 277 297
Obj. č. Dveřni závěsy: vlevo 117-052-S0 117-054-S0 – –
Cena Kč / ks 41.300,- 44.700,- – –

Obj. č. Dveřni závěsy: vpravo 117-053-S0 117-055-S0 – –
Cena Kč / ks 41.300,- 44.700,- – –

Obj. č. Dveřni závěsy: z obou stran – – 158-058-S0 158-059-S0
Cena Kč / ks – – 63.200,- 69.200,-

DENIOS 
záruka
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let

Obj. č. 117-054-S0

TÜV-/MPA- 
geprüfte 
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44.700,-

Schválené výsuvné vany

Skříně na kyseliny a louhy

Skříň na kyseliny a louhy typ SL 606 - se 6 
výsuvnými vanami

Skříň na kyseliny a louhy typ SL 1208 / 1212, 
volitelně s 8 nebo 12 výsuvnými policemi.

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: 4 týdny 

 

Skříň na kyseliny a louhy typ SL, výška 1970 mm
 W korpus z práškově lakovaného ocelového plechu, RAL 7035 (světle šedá)
 W bezpečnostní mechanika uzavírání namontovaná mimo skladovací prostor
 W rovnoměrné odvětrávání díky odvětrávacímu nástavci (NW 75)
 W větrací kanálky odolné vůči korozi
 W uzamykatelné pomocí cylindrického zámku
 W integrované nastavitelné nožičky k eliminaci nerovností podlahy
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Typ 63-3 63-6 124-4 124-2 124-8

Vybavení
3 příčkami oddělené vnitřní 

prostory, v každém 1x vložná 
police, 1x podlahová vana

3 příčkami oddělené vnitřní 
prostory, v každém 2x výsuvná 

vana

4 příčkami oddělené vnitřní 
prostory, v každém 1x vložná 

police, 1x podlahová vana

4 příčkami oddělené vnitřní 
prostory, v každém 2x výsuvná 
vana (vlevo), 2x vložná police 

a podlahová vana (vpravo)

4 příčkami oddělené vnitřní 
prostory, v každém 2x výsuvná 

vana

Vnější rozměry Š x H x V [mm] 545 x 520 x 1950 545 x 520 x 1950 1055 x 520 x 1950 1055 x 520 x 1950 1055 x 520 x 1950
Provedení dveří 1-křídlé 1-křídlé 2-křídlé 2-křídlé 2-křídlé
Dveřni závěsy vpravo vpravo z obou stran z obou stran z obou stran
Obj. č. 219-799-S0 219-798-S0 219-801-S0 219-802-S0 219-800-S0
Cena Kč / ks 33.900,- 40.800,- 45.600,- 52.200,- 56.600,-

TÜV-/MPA- 
geprüfte 
Produkte

Übereinstimmungser-
klärung (ÜHP)

Alternativa k výsuvným vanám. Kombinovaná skříň typ 124-4, vybavená podlahovou 
vanou a vložnými policemi, nabízí dostatek prostoru také pro velké nádoby.

Jednoduché a komfortní označení 
skladovacích prostorů pomocí 
přiloženého značkovacího systému

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: 2 - 4 týdny 

od 45.600,-
NOVINKA

od 33.900,-

Skříně na chemikálie

Výsuvné vany, vč. vyjímatelných 
plastových van, umožňují přehledné a 
bezpečné skladování malých nádob, zde 
ukázán typ 63-6

 W pro předpisové skladování toxických, nehořlavých nebezpečných látek na pracovišti

Kombinovaná skříň Quadro, na chemikálie

 W přehledné třídění nebezpečných látek
 W dvouplášťová konstrukce dveří
 W vč. komfortního systému značení
 W stabilní a vysoce kvalitní skříň z ocelového plechu, korpus práškově lakovaný v barvě antracitové šedé (RAL 7016), dveře čistě bílé (RAL 9010)
 W přirozené větrání díky větracím otvorům v podlaze
 W připraveno k připojení odvětrávacího zařízení
 W integrované nastavitelné nožičky - jednoduché vyrovnání skříně a nerovné podlaze
 W křídlové dveře s cylindrickým zámkem
 W příčkami oddělený vnitřní prostor, rozměry samostatných dílů Š x H x V (mm): 
cca 486 x 493 x 593



Typ UWS 19 P PSM 19 P

Vybavení 2 záchytné vany, 1 podlahová vana 2 záchytné vany, 1 podlahová vana
Provedení dveře bez ventilačního otvoru dveře s ventilačními otvory
Vnější rozměry Š x H x V [mm] 950 x 500 x 1950 950 x 500 x 1950
Nosnost záchytné vany [kg] 50 50
Barva korpusu modrá zelená
Barva dveří červená zelená
Obj. č. 165-277-S0 165-279-S0
Cena Kč / ks 37.600,- 38.300,-

TÜV-/MPA- 
geprüfte 
Produkte

Übereinstimmungser-
klärung (ÜHP)
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Obj. č. 165-279-S0

38.300,-

Skříně na chemikálie

Barevné provedení:
Korpus a dveře v tyrkysově zelené (RAL 6016) 
nebo korpus v enciánově modré (RAL 5010), dveře 
purpurově červené (RAL 3004)

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: 1 - 2 týdny 

Detailní výřez: ventilační otvory v přední části skříně.

 W včetně bezpečnostního boxu typ 30 dle EN 14470/část 1 k předpisovému skladování hořlavých kapalin (H224-226) uvnitř skříně z 
ocelového plechu

Skříň na chemikálie typ 30 s bezpečnostním boxem

 W není nutná žádná separátní skříň ke skladování 
hořlavých kapalin

 W bezpečnostní box se záchytnou vanou (5 
litrů), samozavíracími dveřmi a přípojkou pro 
odvětrávání (NW 75)

 W stabilní, práškově lakovaná konstrukce 
z ocelových plechů
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Barva korpusu: antracitová, RAL 7016

Barva dveří: 
enciánově modrá, RAL 5010

Barva dveří: reflexní žlutá, RAL 1004

Barva dveří: světle šedá, RAL 7035

Barva dveří:  bílá, RAL 9010

Barva dveří: zelená, RAL 6011

Barva dveří: stříbrná, RAL 9006

Barva dveří: červená RAL 3020

Info skříně typ 30: Požární odolnost 30 minut je přípustná jen tehdy, jest-
liže je v celém požárním úseku umístěna pouze jedna skříň. V požárním 
úseku větším jak 100 m² smí být umístěna na každých 100 m² jedna 
jediná skříň.
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Bezpečný transport díky podjízdnému 
podstavci.

Skříň na nebezpečné látky Basis-Line, typ 30-123, korpus antracitově šedý 
(RAL 7016), dveře světle šedé (RAL 7035), k dodání na přání odvětrávací nástavec.

Nový design (korpus antracitově 
šedý RAL 7016 a dveře v 7 
volitelných barvách) nabízí 
maximální individualitu a 
moderní vzhled. Strukturovaný 
lakovaný vnější plášť je odolný 
proti poškrábání.

Typ 30-63 30-93 30-123

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

3 vložné police, podlahová vana s krytem 
z děrovaného plechu

3 vložné police, podlahová vana s krytem 
z děrovaného plechu

Vnější rozměry Š x H x V [mm] 564 x 620 x 1947 864 x 620 x 1947 1164 x 620 x 1947
Vnitřní rozměry Š x H x V [mm] 450 x 519 x 1626 750 x 519 x 1626 1050 x 519 x 1626
Nosnost vložných polic [kg] 75 75 75
Záchytný objem podlahové vany [l] 22 23 33
Hmotnost [kg] 180 235 280
Obj. č. Dveřni závěsy: vlevo 218-311-S0 218-327-S0 –
Obj. č. Dveřni závěsy: vpravo 218-319-S0 218-335-S0 –
Obj. č. Dveřni závěsy: z obou stran – – 218-343-S0
Cena Kč / ks 35.400,- 38.700,- 47.100,-

Příslušenství

Obj. č. přídavná police 116-987-S0 133-979-S0 116-975-S0
Cena Kč / ks 870,- 980,- 1.450,-

Obj. č. vložná vana z plastu 133-976-S0 133-978-S0 116-939-S0
Cena Kč / ks 1.450,- 1.750,- 1.600,-

Obj. č. kryt podstavce 219-570-S0 219-572-S0 219-573-S0
Cena Kč / ks 1.600,- 1.600,- 1.650,-

Přiobjednejte si zároveň 

Protipožární skříně

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: 4 - 6 týdny 

přezkoušeno dle  EN 14470-1
5 
let

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

 W dveře zůstanou zaaretovány v jakékoliv pozici a v případě požáru se samy uzavřouintegrovaný, podjízdný 
podstavec umožní snadné přemístění (podstavec může být pomocí krytu uzavřen)

 W přípojka pro odvětrávání na stropě skříně (NW 75)

Protipožární skříně na nebezpečné látky Basis-Line, 
s požární odolností 30 minut, vložné a podlahové vany

Při objednávce uvádějte prosím 
požadovanou barvu dveří.
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Odvětrávací nástavce, odsávací 
ventilátory a další příslušenství

značka jistoty
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Skříň na nebezpečné látky je dodána 
včetně podjízdného podstavce. Ten 
může být uzavřen krytem - k dodání 
na přání.

Typ 30-64 30-66 30-124 30-126

Vybavení 4 výsuvné vany 6 výsuvných van 4 výsuvné vany 6 výsuvných van
Vnější rozměry 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
Vnitřní rozměry 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
Nosnost výsuvné vany [kg] 25 25 60 60
Záchytný objem výsuvné vany [l] 4 4 30 30
Záchytný objem podlahové vany [l] 11 11 33 33
Hmotnost [kg] 190 204 311 343
Obj. č. Dveřni závěsy: vlevo 218-351-S0 218-391-S0 – –
Obj. č. Dveřni závěsy: vpravo 218-359-S0 218-399-S0 – –
Obj. č. Dveřni závěsy: z obou stran – – 218-383-S0 218-423-S0
Cena Kč / ks 42.300,- 47.800,- 59.700,- 68.300,-

Příslušenství

Obj. č. vložná vana z plastu 148-590-S0 148-590-S0 148-583-S0 148-583-S0
Cena Kč / ks 1.800,- 1.800,- 2.950,- 2.950,-

Obj. č. kryt podstavce 219-570-S0 219-570-S0 219-573-S0 219-573-S0
Cena Kč / ks 1.600,- 1.600,- 1.650,- 1.650,-

od strany

124

přezkoušená podlahová 
vana (dle Stawa-R)

Odvětrávací nástavce, odsávací 
ventilátory a další příslušenství
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Skříň na nebezpečné látky je dodána 
včetně podjízdného podstavce. Ten 
může být uzavřen krytem - k dodání 
na přání.

přezkoušená podlahová 
vana (dle Stawa-R)

Protipožární skříně

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: 4 týdny 

přezkoušeno dle EN 14470-1
5 
let

 

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

Protipožární skříně na nebezpečné látky Basis-Line, 
s požární odolností 30 minut, výsuvné a podlahové vany

Více možností naleznete v 
našem internetovém obhodě!

denios.shop/cz-online

Skříň na nebezpečné látky Basis-Line, 
typ 30-66, se 6 výsuvnými vanami a 1 
podlahovou vanou

Výsuvné vany zaručují komfortní a přehledné skladování 
Podlahová vana zachytí eventuální úkapy nebezpečných 
kapalin
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Obj. č. 218-431-S0

72.600,-

 

přezkoušená podlahová vana (dle Stawa-R)

Typ GA-900-4 GA-900-6 GA-1200-4 GA-1200-6

Vybavení 4 výsuvné vany 6 výsuvných van 4 výsuvné vany 6 výsuvných van
Vnější rozměry Š x H x V [mm] 896 x 616 x 1968 896 x 616 x 1968 1196 x 616 x 1968 1196 x 616 x 1968
Vnitřní rozměry Š x H x V [mm] 750 x 524 x 1742 750 x 524 x 1742 1050 x 524 x 1742 1050 x 524 x 1742
Nosnost výsuvné vany [kg] 60 60 60 60
Záchytný objem výsuvné vany [l] 19 19 30 30
Záchytný objem podlahové vany [l] 22 22 33 33
Hmotnost [kg] 414 441 484 516
Obj. č. refl exní žlutá (RAL 1004) 218-431-S0 218-433-S0 218-435-S0 218-437-S0
Obj. č. světle šedá (RAL 7035) 218-432-S0 218-434-S0 218-436-S0 218-438-S0
Cena Kč / ks 72.600,- 80.900,- 75.100,- 83.300,-

Příslušenství

Obj. č. vložná vana z plastu – – 148-583-S0 148-583-S0
Cena Kč / ks – – 2.950,- 2.950,-

Obj. č. přepravní podstavec 195-611-S0 195-611-S0 165-319-S0 165-319-S0
Cena Kč / ks 8.250,- 8.250,- 8.550,- 8.550,-

Odvětrávací nástavce, odsávací 
ventilátory a další příslušenství

Protipožární skříně

Důležité při skladování nebezpečných látek je vždy počet a 
velikost skladovaných nádob. V případě 4 výsuvných van máte 
širší možnosti výběru velikostí Vašich nádob...

... zatímco 6 výsuvných van je speciálně určeno pro malé nádoby

Požárně odolné skříně na nebezpečné látky Edition G, s výsuvnými vanami

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: 4 - 6 týdny 

od strany

124

 W pro bezpečné a předpisové skladování hořlavých kapalin

 W vnitřní plocha je odolná vůči chemikáliím, poškrábání a je 
snadno čistitelná

 W zemnící svorka na stropě skříně
 W podlahová vana dle Stawa-R, skříně s výsuvnými vanami 
jsou vč. jedné podlahové vany
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TÜV-/MPA- 
geprüfte 
Produkte

Übereinstimmungser-
klärung (ÜHP)

přezkoušená podlahová 
vana (dle Stawa-R)

Protipožární skříně

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: 4 - 6 týdny 

Typ G-901 G-1201

Vybavení 3 vložné police, podlahová vana s krytem z děrovaného plechu 3 vložné police, podlahová vana s krytem z děrovaného plechu
Vnější rozměry Š x H x V [mm] 896 x 616 x 1968 1196 x 616 x 1968
Vnitřní rozměry Š x H x V [mm] 750 x 524 x 1742 1050 x 524 x 1742
Nosnost vložných polic [kg] 75 75
Záchytný objem podlahové vany [l] 23 33
Hmotnost [kg] 385 453
Obj. č. refl exní žlutá (RAL 1004) 148-564-S0 116-979-S0
Obj. č. světle šedá (RAL 7035) 133-980-S0 116-981-S0
Cena Kč / ks 56.500,- 57.900,-

Příslušenství

Obj. č. přídavná police 133-979-S0 116-975-S0
Cena Kč / ks 980,- 1.450,-

Obj. č. vložná vana z plastu 133-978-S0 116-939-S0
Cena Kč / ks 1.750,- 1.600,-

Obj. č. aretace dveří 116-977-S0 116-977-S0
Cena Kč / ks 4.350,- 4.350,-

Obj. č. přepravní podstavec 195-611-S0 165-319-S0
Cena Kč / ks 8.250,- 8.550,-

značka jistoty

Protipožární skříně na nebezpečné látky Edition G, 
s vložnými vanami

 W všechny verze skříně jsou vybaveny uzamykatelným 
bezpečnostním zámkem

 W vybavené přípojkou pro odvětrání (NW 75) na stropě skříně
 W ochrana před přístupem nepovolaných osob



Bezpečnostní štítky ukazují, které ka-
paliny lze v jednotlivých částech skříně 
skladovat. 

levá část

pravá část

TÜV-/MPA- 
geprüfte 
Produkte

Übereinstimmungser-
klärung (ÜHP)

Společné skladování nebezpečných 
látek: zákaz společného skladování platí 
až od určitého množství, kterého zpravidla 
u skříní na nebezpečné látky není 
dosahováno. Rádi Vám řekneme více.
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Obj. č. 224-696-S0

80.200,-

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

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

Vybavení
2 vložné /

2 vanové police,
1 podlahová vana

3 výsuvné vany /
2 vanové police,

1 podlahová vana

3 vložné vany /
3 vanové police,

1 podlahová vana

6 výsuvných van /
3 vanové police,

1 podlahová vana vpravo
Vnější rozměry Š x H x V [mm] 596 x 616 x 1968 596 x 616 x 1968 1196 x 616 x 1968 1196 x 616 x 1968
Vnitřní rozměry Š x H x V [mm] 450 x 524 x 1742 450 x 524 x 1742 1050 x 524 x 1742 1050 x 524 x 1742
Nosnost vložných polic [kg] 75 75 75 75
Nosnost výsuvné vany [kg] – 25 – 25
Záchytný objem výsuvné vany [l] – 5 – 5
Záchytný objem podlahové vany [l] 22 11 22 11
Hmotnost [kg] 260 260 515 515
Obj. č. reflexní žlutá (RAL 1004) 224-700-S0 224-702-S0 224-696-S0 224-698-S0
Obj. č. světle šedá (RAL 7035) 224-701-S0 224-703-S0 224-697-S0 224-699-S0
Cena Kč / ks 60.400,- 65.900,- 80.200,- 92.100,-

Příslušenství

Obj. č. přepravní podstavec – – 165-319-S0 165-319-S0
Cena Kč / ks – – 8.550,- 8.550,-

DENIOS 
záruka

5  
let Ty

p 
90

přezkoušeno dle EN 14470-1

požární odolnost 90 minut

Skříně na nebezpečné látky Kombi, Edition-G, multi-talent pro bezpečné skladování 
nebezpečných látek

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: 4 - 6 týdny 

Levá část skříně s 3 vložnými  
policemi, 1 podlahová záchytná 
vana vč. vložky z děrovaného 
plechu, pravá část skříně se  
3 plastovými vložnými vanami 
a plastovou podlahovou 
záchytnou vanou.

Protipožární skříně

Kombinovaná skříň na nebezpečné látky Edition-G, 
typ 1200-63A, Obj. č. 224-699-S0, Kč 92.100,-
Levá část skříně se 6 výsuvnými vanami, pravá část 
skříně se 3 plastovými vložnými vanami a plastovou 
podlahovou záchytnou vanou.

Kombinovaná skříň na 
nebezpečné látky Edition-G, 
typ 1200-33.

Na základě osvědčených skříní na nebezpečné látky z programu DENIOS, nabízí tato praktická varianta možnost skladovat látky různých 
bezpečnostních tříd v jedné skříni.

 W vybaveno přípojkou pro odvětrání (NW 75) na stropě skříně
 W požární odolnost konstrukcí 90 minut (typ 90 dle EN 14470-1)
 W vysoká flexibilita díky kombinovanému vnitřnímu vybavení: výškově 
nastavitelné vložné police nebo výsuvné vany

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

 W plastové záchytné vany (pro malé množství agresivních / hořlavých 
nebezpečných látek)

 W integrované nastavitelné nožičky k eliminaci nerovností podlahy
 W včetně aretace dveří, dveře uzamykatelné pomocí profilového zámku

Oddělené skladování =  
zajištěno masivní dělící stěnou



Ty
p 

90

přezkoušeno dle EN 14470-1

požární odolnost 90 minut DENIOS 
záruka

5 
let

od 70.800,-

109

1

Poradenství: 800 383 313

 

přezkoušená podlahová 
vana (dle Stawa-R)

TOUCH
ONE 

TOUCH
ONE 

Protipožární skříně

(na přání uzamykatelný skladovací box)
Podlahová vana bezpečně zachytí eventuální 
úkapy nebezpečných kapalin

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: 4 - 6 týdny 

Skříň se shrnovacími dveřmi typ GF-1201, signálně žlutá, se 3 vložnými policemi, podlahovou záchytnou 
vanou a víkem z děrovaného plechu, aretace dveří, Obj. č. 119-283-S0, Kč 70.800,-

 W včetně ONE-TOUCH vybavení - komfortní a snadné otvírání 
skříně za minimálního úsilí

 W všechny verze skříně jsou vybaveny uzamykatelným 
bezpečnostním zámkem

 W dveře se po 60 sekundách samočinně uzavřou
 W jednou rukou lze otevřít oboje dveře, díky sériovému 
aretačnímu zařízení je možné dveře zaaretovat

 W vybavené přípojkou pro odvětrání (NW 75) na stropě skříně
 W aretace výsuvných van je možná v každé poloze

Protipožární skříně na nebezpečné látky Edition G, 
ONE TOUCH, se skládacími dveřmi
pro bezpečné a předpisové skladování hořlavých kapalin

Obj. č.
116-982-S04.400,-

 W Uzamykatelný skladovací 
box do skříní na 
nebezpečné látky

Přiobjednejte si zároveň

Typ GF-1201 GF-1201-4 GF-1201-6

Vybavení 3 vložné police, podlahová vana s krytem 
z děrovaného plechu 4 výsuvné vany 6 výsuvných van

Vnější rozměry Š x H x V [mm] 1196 x 616 x 1968 1196 x 616 x 1968 1196 x 616 x 1968
Vnitřní rozměry Š x H x V [mm] 1050 x 524 x 1742 1050 x 524 x 1742 1050 x 524 x 1742
Nosnost vložných polic [kg] 75 – –
Nosnost výsuvné vany [kg] – 60 60
Záchytný objem podlahové vany [l] 33 33 33
Záchytný objem výsuvné vany [l] – 30 30
Hmotnost [kg] 458 488 520
Obj. č. refl exní žlutá (RAL 1004) 119-283-S0 119-279-S0 119-282-S0
Obj. č. světle šedá (RAL 7035) 119-284-S0 119-278-S0 119-289-S0
Cena Kč / ks 70.800,- 82.700,- 90.400,-

Příslušenství

Obj. č. přídavná police 116-975-S0 – –
Cena Kč / ks 1.450,- – –

Obj. č. vložná vana z plastu 116-939-S0 148-583-S0 148-583-S0
Cena Kč / ks 1.600,- 2.950,- 2.950,-

Obj. č. přepravní podstavec 165-319-S0 165-319-S0 165-319-S0
Cena Kč / ks 8.550,- 8.550,- 8.550,-

4.400,-

W Uzamykatelný skladovací 

Podlahová vana bezpečně zachytí eventuální 

box do skříní na 
nebezpečné látky
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Obj. č. 218-459-S0

50.700,-

Obj. č. 117-033-S0

60.400,-

 W pro bezpečné a předpisové skladování hořlavých kapalin

Skříň na nebezpečné látky Edition typ G-1200-F 
s vložnými policemi, podlahovou záchytnou 
vanou s krytem z děrovaného plechu. Druhá 
vložná police k dodání na přání.

Kompaktní skříně na nebezpečné látky 
jsou komfortní a skladné, jako třeba 
zde typ G-600-2-F, s dvěma výsuvnými 
vanami.

 W vybavené přípojkou pro odvětrání (NW 75) na stropě skříně
 W integrované seřizovací prvky pro snadné vyrovnání skříní na 
nerovné podlaze

 W výsuvné vany, v případě požáru se sami zasunou 
(šířka skříně 600 mm)

 W ochrana před přístupem nepovolaných osob
 W ideální ke skladování malých nádob

přezkoušená podlahová 
vana (dle Stawa-R)

Odvětrávací nástavce, odsávací ventilátory a další 
příslušenství od strany

124

výsuvné vany, v případě požáru se sami zasunou 

ochrana před přístupem nepovolaných osob
ideální ke skladování malých nádob

TÜV-/MPA- 
geprüfte 
Produkte

Übereinstimmungser-
klärung (ÜHP)

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

Vybavení 1 vložná police, podlahová vana 
s krytem z děrovaného plechu 2 výsuvné vany 1 vložná police, podlahová vana 

s krytem z děrovaného plechu 2 výsuvné vany

Vnější rozměry Š x H x V [mm] 596 x 616 x 1298 596 x 616 x 1298 1196 x 616 x 1298 1196 x 616 x 1298
Vnitřní rozměry Š x H x V [mm] 450 x 524 x 1072 450 x 524 x 1072 1050 x 524 x 1072 1050 x 524 x 1072
Nosnost vložných polic [kg] 75 – 75 –
Nosnost výsuvné vany [kg] – 25 – 60
Záchytný objem podlahové vany [l] 22 11 33 33
Hmotnost [kg] 203 217 320 352
Obj. č. refl exní žlutá (RAL 1004), levé dveře 122-884-S0 218-455-S0 – –
Obj. č. refl exní žlutá (RAL 1004), pravé dveře 208-518-S0 218-457-S0 – –
Obj. č. světle šedá (RAL 7035), levé dveře 208-515-S0 218-459-S0 – –
Obj. č. světle šedá (RAL 7035), pravé dveře 208-519-S0 218-461-S0 – –
Obj. č. refl exní žlutá (RAL 1004) – – 117-033-S0 218-467-S0
Obj. č. světle šedá (RAL 7035) – – 208-513-S0 218-469-S0
Cena Kč / ks 44.900,- 50.700,- 60.400,- 69.400,-

Příslušenství

Obj. č. přídavná police 116-987-S0 – 116-975-S0 –
Cena Kč / ks 870,- – 1.450,- –

Obj. č. vložná vana z plastu 133-976-S0 148-590-S0 116-939-S0 148-583-S0
Cena Kč / ks 1.450,- 1.800,- 1.600,- 2.950,-

Obj. č. aretace dveří 116-988-S0 – 116-977-S0 –
Cena Kč / ks 2.300,- – 4.350,- –

Obj. č. přepravní podstavec – – 165-319-S0 165-319-S0
Cena Kč / ks – – 8.550,- 8.550,-

Protipožární 
skříně

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: 4 - 6 týdny 

Ty
p 

90

přezkoušeno dle  EN 14470-1

požární odolnost 90 minutznačka jistoty

 

Požárně odolné skříně na nebezpečné látky Edition G
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TÜV-/MPA- 
geprüfte 
Produkte

Übereinstimmungser-
klärung (ÜHP)
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Obj. č. 158-501-S0

62.400,-
Obj. č. 218-463-S0

70.900,-

TOUCH
ONE 

TOUCH
ONE 

od 48.100,-

Obj. č. 117-020-S0

1.350,-

Typ G-600-FP G-600-2-FP G-1200-FP G-1200-2-FP

Vybavení 1 vložná police, podlahová vana s 
krytem z děrovaného plechu 2 výsuvné vany 1 vložná police, podlahová vana 

s krytem z děrovaného plechu 2 výsuvné vany

Vnější rozměry Š x H x V [mm] 596 x 616 x 1298 596 x 616 x 1298 1196 x 616 x 1298 1196 x 616 x 1298
Vnitřní rozměry Š x H x V [mm] 450 x 524 x 1072 450 x 524 x 1072 1050 x 524 x 1072 1050 x 524 x 1072
Nosnost vložných polic [kg] 75 – 75 –
Nosnost výsuvné vany [kg] – 25 – 60
Záchytný objem podlahové vany [l] 22 11 33 33
Hmotnost [kg] 203 217 324 356
Obj. č. refl exní žlutá (RAL 1004), levé dveře 158-139-S0 218-447-S0 – –
Obj. č. refl exní žlutá (RAL 1004), pravé dveře 208-520-S0 218-449-S0 – –
Obj. č. světle šedá (RAL 7035), levé dveře 208-516-S0 218-451-S0 – –
Obj. č. světle šedá (RAL 7035), pravé dveře 208-522-S0 218-453-S0 – –
Obj. č. refl exní žlutá (RAL 1004) – – 158-501-S0 218-463-S0
Obj. č. světle šedá (RAL 7035) – – 208-514-S0 218-465-S0
Cena Kč / ks 48.100,- 51.600,- 62.400,- 70.900,-

Příslušenství

Obj. č. přídavná police 116-987-S0 – 116-975-S0 –
Cena Kč / ks 870,- – 1.450,- –

Obj. č. vložná vana z plastu 133-976-S0 148-590-S0 116-939-S0 148-583-S0
Cena Kč / ks 1.450,- 1.800,- 1.600,- 2.950,-

Obj. č. přepravní podstavec – – 165-319-S0 165-319-S0
Cena Kč / ks – – 8.550,- 8.550,-

Typ ONE TOUCH Vám nabízí:
- aretaci dveří
- automatické zavírání dveří
- optický a akustický varovný signál před 
automatickým uzavřením dveří

Protipožární skříně na nebezpečné látky Edition G, 
ONE TOUCH, s křídlovými dveřmi

Protipožární 
skříně

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: 4 týdny 

značka jistoty

Výsuvné vany přináší mnoho výhod pro skladování 
malých nádob, jako zde například typ G-1200-2-FP Skříň na nebezpečné látky typ 

G-600-FP s ONE TOUCH

 W pro bezpečné a předpisové skladování hořlavých kapalin
 W požární odolnost konstrukcí 90 minut (typ 90 dle EN 14470-1)

Box na chemikálie 
k oddělenému 
skladování kyselin 
a louhů

 W box je vybaven zavíracím 
víkem a bočními držadly

 W pasuje do všech skříní 
na nebezpečné látky 
s vloženými policemi

 W rozměry Š x H x V (mm): 
410 x 300 x 260

Skříň na 
nebezpečné látky 
Typ G-600-FP s ONE 
TOUCH

 

Ty
p 
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přezkoušeno dle  EN 14470-1

požární odolnost 90 minut



od 51.200,-
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TÜV-/MPA- 
geprüfte 
Produkte

Übereinstimmungser-
klärung (ÜHP)

Skříně na nebez-
pečné látky Edition 
s výsuvnými vana-
mi jsou dodávány 
včetně aretace 
dveří.

Skříně na nebez-
pečné látky Edition 
s výsuvnými vana-
mi jsou dodávány 
včetně aretace 
dveří.

Typ G-601 GA-600-4 GA-600-6 GF-601 GF-601.4 GF-601.6

Vybavení
3 vložné police, 

podlahová vana s krytem 
z děrovaného plechu

4 výsuvné vany 6 výsuvných van
3 vložné police, 

podlahová vana s krytem 
z děrovaného plechu

4 výsuvné vany 6 výsuvných van

Verze dveří křídlové dveře křídlové dveře křídlové dveře skládací dveře skládací dveře skládací dveře
Vnější rozměry 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
Vnitřní rozměry 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
Nosnost vložných polic [kg] 75 – – 75 – –
Nosnost výsuvné vany [kg] – 25 25 – 25 25
Záchytný objem podlahové vany [l] 22 11 11 22 11 11
Hmotnost [kg] 300 310 324 300 310 324
Obj. č. refl exní žlutá (RAL 1004), levé dveře 158-084-S0 218-439-S0 218-443-S0 218-456-S0 218-485-S0 218-489-S0
Obj. č. refl exní žlutá (RAL 1004), pravé dveře 158-088-S0 218-441-S0 218-445-S0 218-495-S0 218-487-S0 218-491-S0
Obj. č. světle šedá (RAL 7035), levé dveře 158-083-S0 218-440-S0 218-444-S0 218-460-S0 218-486-S0 218-490-S0
Obj. č. světle šedá (RAL 7035), pravé dveře 158-086-S0 218-442-S0 218-446-S0 218-496-S0 218-488-S0 218-492-S0
Cena Kč / ks 51.200,- 59.800,- 65.500,- 52.900,- 59.400,- 64.900,-

Příslušenství

Obj. č. přídavná police 116-987-S0 – – 116-987-S0 – –
Cena Kč / ks 870,- – – 870,- – –

Obj. č. vložná vana z plastu 133-976-S0 148-590-S0 148-590-S0 133-976-S0 148-590-S0 148-590-S0
Cena Kč / ks 1.450,- 1.800,- 1.800,- 1.450,- 1.800,- 1.800,-

Obj. č. aretace dveří 116-988-S0 – – – – –
Cena Kč / ks 2.300,- – – – – –

Ty
p 

90

přezkoušeno dle  EN 14470-1

požární odolnost 90 minutProtipožární skříně

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: 4 týdny 

6 výsuvných van nabízí dostatek 
místa pro větší množství hořlavých 
nebezpečných látek, Obj. č. 218-443-S0, 
Kč 65.500,-

Požárně odolné skříně na nebezpečné látky Edition G

Skříň na nebezpečné látky 
s křídlovými dveřmi, v tomto 
případě vybavena aretací dveří 
na přání a nástavcem pro 
odvětrání.

Skříň se skládacími dveřmi Edition G 
typ GF-601, se 3 vložnými policemi a 
podlahovou záchytnou vanou s krytem z 
děrovaného plechu, 
Obj. č. 218-456-S0, Kč 52.900,-

značka jistoty
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 W pro bezpečné a předpisové skladování hořlavých kapalin
 W vybavené přípojkou pro odvětrání (NW 75) na stropě skříně
 W integrované seřizovací prvky pro snadné vyrovnání skříní na nerovné podlaze
 W ochrana před přístupem nepovolaných osob
 W všechny verze skříně jsou vybaveny uzamykatelným bezpečnostním zámkem
 W nepropustná, přezkoušená podlahová záchytná vana (dle Stawa-R), z ocelového práškově lakovaného plechu, 
vč. krytu z děrovaného plechu jako přídavnou skladovací úrovni
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TÜV-/MPA- 
geprüfte 
Produkte

Übereinstimmungser-
klärung (ÜHP)

Odvětrávací nástavce, 
odsávací ventilátory a další 
příslušenství

 W včetně ONE-TOUCH vybavení - komfortní a snadné 
otvírání skříně za minimálního úsilí

 W dveře se po 60 sekundách samočinně uzavřou

Typ GF-601 GF-601.4 GF-601.6

Vybavení 3 vložné police, podlahová vana s krytem 
z děrovaného plechu 4 výsuvné vany 6 výsuvných van

Verze dveří skládací dveře skládací dveře skládací dveře
Vnější rozměry Š x H x V [mm] 596 x 616 x 1968 596 x 616 x 1968 596 x 616 x 1968
Vnitřní rozměry Š x H x V [mm] 450 x 524 x 1742 450 x 524 x 1742 450 x 524 x 1742
Nosnost vložných polic [kg] 75 – –
Nosnost výsuvné vany [kg] – 25 25
Záchytný objem podlahové vany [l] 22 11 11
Hmotnost [kg] 300 310 324
Obj. č. refl exní žlutá (RAL 1004), levé dveře 119-273-S0 119-258-S0 119-260-S0
Obj. č. refl exní žlutá (RAL 1004), pravé dveře 119-285-S0 119-287-S0 119-272-S0
Obj. č. světle šedá (RAL 7035), levé dveře 119-274-S0 119-259-S0 119-261-S0
Obj. č. světle šedá (RAL 7035), pravé dveře 119-286-S0 119-288-S0 119-277-S0
Cena Kč / ks 60.700,- 67.900,- 74.100,-

Příslušenství

Obj. č. přídavná police 116-987-S0 – –
Cena Kč / ks 870,- – –

Obj. č. vložná vana z plastu 133-976-S0 148-590-S0 148-590-S0
Cena Kč / ks 1.450,- 1.800,- 1.800,-

Ty
p 

90

přezkoušeno dle  EN 14470-1

požární odolnost 90 minut Protipožární skříně

Protipožární skříně na nebezpečné látky Edition-G, vybavení ONE TOUCH

Při větším množství uskladněných nádob 
zvolte skříň na nebezpečné látky se 4 
výsuvnými vanami.

Skříně na nebezpečné látky Edice-G, typ GF-601.6, 
se skládacími dveřmi a 6 výsuvnými vanami, 
Obj. č. 119-261-S0, Kč 74.100,-

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: 4 týdny 113

1

Poradenství: 800 383 313

 

 W všechny verze skříně jsou vybaveny uzamykatelným 
bezpečnostním zámkem

od strany

124
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Obj. č. 200-987-S0

od 65.400,-

Obj. č.
201-059-S03.050,-
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Odvětrávací nástavce, odsávací 
ventilátory a další přís-
lušenství

Přiobjednejte si zároveň

Skříň na nebezpečné látky je dodána 
včetně podjízdného podstavce. Ten může 
být uzavřen krytem - k dodání na přání.

Typ W-123 W-123-0

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

3 vložné police, podlahová vana s krytem 
z děrovaného plechu

Verze dveří křídlové dveře křídlové dveře
automat. dveře – ano
Vnější rozměry Š x H x V [mm] 1193 x 615 x 1953 1193 x 615 x 1953
Vnitřní rozměry Š x H x V [mm] 1050 x 522 x 1647 1050 x 522 x 1647
Nosnost vložných polic [kg] 75 75
Záchytný objem podlahové vany [l] 33 33
Hmotnost [kg] 470 473
Obj. č. 200-987-S0 201-478-S0
Cena Kč / ks 65.400,- 72.200,-

Příslušenství

Obj. č. přídavná police 116-975-S0 116-975-S0
Cena Kč / ks 1.450,- 1.450,-

Obj. č. vložná vana z plastu 116-939-S0 116-939-S0
Cena Kč / ks 1.600,- 1.600,-

Obj. č. kryt podstavce 201-062-S0 201-062-S0
Cena Kč / ks 750,- 750,-

Ty
p 

90

přezkoušeno dle  EN 14470-1

požární odolnost 90 minut

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: 4 - 6 týdny 

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

Skříň na nebezpečné látky typ W-123, barva korpusu: 
světle šedá (RAL 7016), dveře v enciánově modré 
(RAL 5010).

Protipožární skříně

Transportní 
podstavec pro 
snadnou přepravu 
skříní.

5 
let

Protipožární skříně na nebezpečné látky typ Select, s vložnými a podlahovými vanami
 W schválené pro neomezené skladování hořlavých kapalin (H224-226)

 W přípojka pro odvětrávání na stropě skříně (NW 75)
 W šroubovací nohy pro vyrovnání nerovnosti podlahy
 W dveře skříně na nebezpečné látky zůstanou zaaretovány v 
jakékoliv poloze (v případě požáru se samy uzavřou)

 W bezpečnostní mechanika a bezpečnostní prvky jsou 
umístěny mimo skladovací prostor

 W nepropustná, přezkoušená podlahová záchytná vana (dle 
Stawa-R), z ocelového práškově lakovaného plechu, vč. 
krytu z děrovaného plechu jako přídavnou skladovací úrovni

od strany
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Koncept dvou barev

Barva korpusu: antracitová, RAL 7016

Barva dveří: 
enciánově modrá, RAL 5010

Barva dveří: reflexní žlutá, RAL 1004

Barva dveří: světle šedá, RAL 7035

Barva dveří:  bílá, RAL 9010

Barva dveří: zelená, RAL 6011

Barva dveří: stříbrná, RAL 9006

Barva dveří: červená RAL 3020

Nový design (korpus antracitově šedý RAL 7016 a dveře v 7 volitelných 
barvách) nabízí maximální individualitu a moderní vzhled. Strukturovaný 
lakovaný vnější plášť je odolný proti poškrábání.

Při objednávce uvádějte prosím požadovanou barvu dveří.

Barva korpusu: antracitová, RAL 7016

Barva dveří: 
enciánově modrá, RAL 5010

Barva dveří: reflexní žlutá, RAL 1004

Barva dveří: světle šedá, RAL 7035

Barva dveří:  bílá, RAL 9010

Barva dveří: zelená, RAL 6011

Barva dveří: stříbrná, RAL 9006

Barva dveří: červená RAL 3020

od 79.600,-
TOP PRODUKT

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

Vybavení 4 výsuvné vany 6 výsuvných van 4 výsuvné vany 6 výsuvných van
Verze dveří křídlové dveře křídlové dveře křídlové dveře křídlové dveře
automat. dveře – – ano ano
Vnější rozměry Š x H x V [mm] 1193 x 615 x 1953 1193 x 615 x 1953 1193 x 615 x 1953 1193 x 615 x 1953
Vnitřní rozměry Š x H x V [mm] 1050 x 522 x 1647 1050 x 522 x 1647 1050 x 522 x 1647 1050 x 522 x 1647
Nosnost výsuvné vany [kg] 60 60 60 60
Záchytný objem výsuvné vany [l] 30 30 30 30
Záchytný objem podlahové vany [l] 33 33 33 33
Hmotnost [kg] 501 533 503 535
Obj. č. 201-019-S0 201-051-S0 201-510-S0 201-542-S0
Cena Kč / ks 79.600,- 88.200,- 86.200,- 95.400,-

Příslušenství

Obj. č. vložná vana z plastu 148-583-S0 148-583-S0 148-583-S0 148-583-S0
Cena Kč / ks 2.950,- 2.950,- 2.950,- 2.950,-

Obj. č. kryt podstavce 201-062-S0 201-062-S0 201-062-S0 201-062-S0
Cena Kč / ks 750,- 750,- 750,- 750,-

Typ ONE TOUCH Vám nabízí:
- aretaci dveří
- automatické zavírání dveří
- optický a akustický varovný signál před 
automatickým uzavřením dveří

Ty
p 

90

přezkoušeno dle  EN 14470-1

požární odolnost 90 minut Protipožární skříně

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: 4 - 6 týdny 

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

 W bezpečnost při naskladnění a vyskladnění
 W výsuvné vany poskytnou kompletní přehled v 
každé skladovací úrovni

Protipožární skříně na nebezpečné látky typ Select, s výsuvnými a podlahovými vanami

Skříň na nebezpečné látky typ W-126 se 6 záchytnými vanami 
a podlahovou vanou, dveře červené (RAL 3020).
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Skříň na nebezpečné látky je 
dodána včetně podjízdného 
podstavce. Ten může být uzavřen 
krytem - k dodání na přání.

Typ W-63 W-63-0 W-93 W-93-0

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

3 vložné police, podlahová vana 
s krytem z děrovaného plechu

3 vložné police, podlahová vana 
s krytem z děrovaného plechu

3 vložné police, podlahová vana 
s krytem z děrovaného plechu

Verze dveří křídlové dveře křídlové dveře křídlové dveře křídlové dveře
automat. dveře – ano – ano
Vnější rozměry 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
Vnitřní rozměry 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
Nosnost vložných polic [kg] 75 75 75 75
Záchytný objem podlahové vany [l] 22 22 23 23
Hmotnost [kg] 314 315 389 389
Obj. č. Dveřni závěsy: vlevo 200-960-S0 201-454-S0 – –
Obj. č. Dveřni závěsy: vpravo 200-971-S0 201-462-S0 – –
Obj. č. Dveřni závěsy: z obou stran – – 200-979-S0 201-470-S0
Cena Kč / ks 52.600,- 56.600,- 64.700,- 71.100,-

Příslušenství

Obj. č. přídavná police 116-987-S0 116-987-S0 133-979-S0 133-979-S0
Cena Kč / ks 870,- 870,- 980,- 980,-

Obj. č. vložná vana z plastu 133-976-S0 133-976-S0 133-978-S0 133-978-S0
Cena Kč / ks 1.450,- 1.450,- 1.750,- 1.750,-

Obj. č. kryt podstavce 201-060-S0 201-060-S0 201-061-S0 201-061-S0
Cena Kč / ks 540,- 540,- 570,- 570,-

Ty
p 

90

přezkoušeno dle  EN 14470-1

požární odolnost 90 minutProtipožární skříně

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: 4 - 6 týdny 
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Protipožární skříně na nebezpečné látky typ Select, s vložnými a podlahovými vanami
 W  přípojka pro odvětrávání na stropě skříně (NW 75)
 W šroubovací nohy pro vyrovnání nerovnosti podlahy
 W dveře skříně na nebezpečné látky zůstanou zaaretovány v jakékoliv poloze (v 
případě požáru se samy uzavřou)

 W bezpečnostní mechanika a bezpečnostní prvky jsou umístěny mimo 
skladovací prostor

 W nepropustná, přezkoušená podlahová záchytná vana (dle Stawa-R), z 
ocelového práškově lakovaného plechu, vč. krytu z děrovaného plechu jako 
přídavnou skladovací úrovni

Skříň na nebezpečné látky typ W 93, Š 893 mm, 
dveře žluté

Skříň na nebezpečné látky typ W-63L, Š 60 cm. Barva korpusu: antracitově šedá (RAL 7016), 
dveře v barvě reflexní žluté (RAL 1004).
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Typ W-64 W-66 W-94 W-96

Vybavení 4 výsuvné vany 6 výsuvných van 4 výsuvné vany 6 výsuvných van
Verze dveří křídlové dveře křídlové dveře křídlové dveře křídlové dveře
automat. dveře – – – –
Vnější rozměry 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
Vnitřní rozměry 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
Nosnost výsuvné vany [kg] 25 25 60 60
Záchytný objem podlahové vany [l] 11 11 22 22
Záchytný objem výsuvné vany [l] 5 5 19 19
Hmotnost [kg] 324 338 418 445
Obj. č. Dveřni závěsy: vlevo 200-995-S0 201-027-S0 – –
Obj. č. Dveřni závěsy: vpravo 201-003-S0 201-035-S0 – –
Obj. č. Dveřni závěsy: z obou stran – – 201-011-S0 201-043-S0
Cena Kč / ks 58.600,- 64.700,- 77.100,- 85.200,-

Příslušenství

Obj. č. vložná vana z plastu 148-590-S0 148-590-S0 – –
Cena Kč / ks 1.800,- 1.800,- – –

Obj. č. kryt podstavce 201-060-S0 201-060-S0 201-061-S0 201-061-S0
Cena Kč / ks 540,- 540,- 570,- 570,-

Ty
p 

90

přezkoušeno dle  EN 14470-1

požární odolnost 90 minut Protipožární skříně

Skříň na nebezpečné látky typ W-64L,š 60 cm. 
Barva korpusu: antracitově šedá (RAL 7016), 
dveře v barvě signální žlutá (RAL 1004)

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: 4 - 6 týdny 

 

Koncept dvou barev

Barva korpusu: antracitová, RAL 7016

Barva dveří: 
enciánově modrá, RAL 5010

Barva dveří: reflexní žlutá, RAL 1004

Barva dveří: světle šedá, RAL 7035

Barva dveří:  bílá, RAL 9010

Barva dveří: zelená, RAL 6011

Barva dveří: stříbrná, RAL 9006

Barva dveří: červená RAL 3020

Nový design (korpus antracitově šedý 
RAL 7016 a dveře v 7 volitelných 
barvách) nabízí maximální individualitu 
a moderní vzhled. Strukturovaný 
lakovaný vnější plášť je odolný proti 
poškrábání.

Při objednávce uvádějte prosím 
požadovanou barvu dveří.

Protipožární skříně na nebezpečné látky typ Select, s výsuvnými a podlahovými vanami

přezkoušená podlahová 
vana (dle Stawa-R)

 W bezpečnost při naskladnění a vyskladnění
 W výsuvné vany poskytnou kompletní přehled v každé skladovací úrovni

 W schválené pro neomezené skladování hořlavých kapalin (H224-226)

Skříň na nebezpečné látky typ W 96, dveře v 
barvě světle šedé, s přídavnou podlahovou vanou 
(součástí dodávky)
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TÜV-/MPA- 
geprüfte 
Produkte

Übereinstimmungser-
klärung (ÜHP)

FM certifi kované 
produkty

2-barevné provedení pro moderní a individuální vzhled: Korpus v 
barvě antracitově šedé (RAL 7016), dveře s bezpečnostní žluté 
(RAL 1004) nebo světle šedé (RAL 7035)
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Obj. č. 238-942-S0

55.500,-

Typ FM 30-63L FM 30-63R FM 30-93L FM 30-93R FM 30-123

Vybavení
3 vložné police, podlahová 

vana s krytem z děrovaného 
plechu

3 vložné police, podlahová 
vana s krytem z děrovaného 

plechu

3 vložné police, podlahová 
vana s krytem z děrovaného 

plechu

3 vložné police, podlahová 
vana s krytem z děrovaného 

plechu

3 vložné police, podlahová 
vana s krytem z děrovaného 

plechu
Dveřni závěsy vlevo vpravo vlevo vpravo z obou stran
Vnější rozměry 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
Vnitřní rozměry 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
Nosnost vložných polic [kg] 75 75 75 75 75
Záchytný objem podlahové vany [l] 22 22 23 23 33
Hmotnost [kg] 180 181 235 236 281
Obj. č. Barva dveří: šedá 238-934-S0 238-936-S0 238-938-S0 238-940-S0 238-942-S0
Obj. č. Barva dveří: žlutá 238-935-S0 238-937-S0 238-939-S0 238-941-S0 238-943-S0
Cena Kč / ks 42.100,- 42.100,- 46.200,- 46.200,- 55.500,-

Příslušenství

Obj. č. přídavná police 116-987-S0 116-987-S0 133-979-S0 133-979-S0 116-975-S0
Cena Kč / ks 870,- 870,- 980,- 980,- 1.450,-

Obj. č. vložná vana z plastu 133-976-S0 133-976-S0 133-978-S0 133-978-S0 116-939-S0
Cena Kč / ks 1.450,- 1.450,- 1.750,- 1.750,- 1.600,-

Obj. č. kryt podstavce 219-570-S0 219-570-S0 219-572-S0 219-572-S0 219-573-S0
Cena Kč / ks 1.600,- 1.600,- 1.600,- 1.600,- 1.650,-

Info skříně typ 30: Požární odolnost 30 minut je 
přípustná jen tehdy, jestliže je v celém požárním 
úseku umístěna pouze jedna skříň. V požárním 
úseku větším jak 100 m² smí být umístěna na 
každých 100 m² jedna jediná skříň.

Protipožární skříně

Certifi kované skříně na nebezpečné 
látky s požární odolností 30 minut

DENIOS nabízí také skříně na nebezpečné látky přezkoušené dle FM standardu. Naši specialisté prodeje Vám rádi 
poskytnou více informací.

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

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: 4 - 6 týdny 

Ty
p 

30

přezkoušeno dle EN 14470-1

požární odolnost 30 minut
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Typ FM W-63L FM W-63R FM W-93 FM W-123

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

3 vložné police, podlahová vana 
s krytem z děrovaného plechu

3 vložné police, podlahová vana 
s krytem z děrovaného plechu

3 vložné police, podlahová vana 
s krytem z děrovaného plechu

Dveřni závěsy vlevo vpravo z obou stran z obou stran
Vnější rozměry 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
Vnitřní rozměry 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
Nosnost vložných polic [kg] 75 75 75 75
Záchytný objem podlahové vany [l] 22 22 23 33
Hmotnost [kg] 314 314 390 471
Obj. č. Barva dveří: šedá 238-926-S0 238-928-S0 238-930-S0 238-932-S0
Obj. č. Barva dveří: žlutá 238-927-S0 238-929-S0 238-931-S0 238-933-S0
Cena Kč / ks 63.200,- 63.200,- 77.900,- 80.900,-

Příslušenství

Obj. č. přídavná police 116-987-S0 116-987-S0 133-979-S0 116-975-S0
Cena Kč / ks 870,- 870,- 980,- 1.450,-

Obj. č. vložná vana z plastu 133-976-S0 133-976-S0 133-978-S0 116-939-S0
Cena Kč / ks 1.450,- 1.450,- 1.750,- 1.600,-

Obj. č. kryt podstavce 201-060-S0 201-060-S0 201-061-S0 201-062-S0
Cena Kč / ks 540,- 540,- 570,- 750,-

Skříň na nebezpečné látky je dodána 
včetně podjízdného podstavce. Ten 
může být uzavřen krytem - k dodání na 
přání.

Obj. č. 238-933-S0

80.900,-Obj. č. 238-926-S0

63.200,-

 W integrovaný, podjízdný podstavec umožní snadné přemístění (podstavec může být pomocí krytu uzavřen)
 W extrémně robustní konstrukce s lakováním, které je odolné proti poškrábání
 W bezpečnostní mechanika a bezpečnostní prvky jsou chráněny před korozí díky umístění mimo skladovací prostor
 W 3 vložné police (výškově nastavitelné v rastru 32 mm) a přezkoušená podlahová vana dle Stawa-R, s vložkou z děrovaného plechu
 W šroubovací nožičky pro vyrovnání nerovností v podlaze

3 vložné police a kryt z děrovaného plechu podlahové vany nabízejí 
ukládací prostor pro mnoho malých nádob.

Protipožární skříně

Certifi kované skříně na nebezpečné látky 
s požární odolností 90 minut

Skříně na nebezpečné látky s dveřmi 
volitelně na pravé nebo levé straně

 W pro bezpečné a předpisové skladování hořlavých kapalin

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: 4 - 6 týdny 

Ty
p 

90

přezkoušeno dle  EN 14470-1

požární odolnost 90 minut



Nic není jako SCOPER! 
První skříň na nebezpečné látky s praktickou výsuvnou technikou. Scoper představuje kombinaci inovativní, nadčasové techniky, 
maximálního komfortu a bezpečnosti. V případě, že počet potřebných substancí stoupá a jednotlivé množství spotřeby klesá, přichází na 
řadu řešení v podobě optimálního konceptu skladování. 
SCOPER slim: stejný skladovací objem jako u standardních skříni - a to při poloviční šířce skříně. Při šířce 45 cm může být v jedné skříní 
na nebezpečné látky Scoper uskladněno stejné množství jako v běžné skříni se šířkou 90 cm. Využívejte prostor efektivně.

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: na vyžádání 

Bezpečnost po stisknutí tlačítka: 
automatické otevírání a zavírání je 
pohodlné a praktické.

TÜV-/MPA- 
geprüfte 
Produkte

Übereinstimmungser-
klärung (ÜHP)

skříň k dodání s jedním  
(Scoper Slim, Š 45 cm) nebo dvěma 
(SCOPER wide, Š 81 cm) výsuvnými díly 
každý výsuvný díl skříně je standardně 
vybaven 4 nebo 5 policemi 
další kombinace lze dodat na vyžádání
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DENIOS 
záruka

5  
let Ty

p 
90

přezkoušeno dle EN 14470-1

požární odolnost 90 minutProtipožární skříně

 W v případě požáru se vysunutý díl skříně automaticky uzavře
 W sériově s automatickým uzavíráním dveří po 60 sekundách a s optickým a 
akustickým varovným signálem

 W sériově inteligentní stop funkce: výsuvný díl skříně rozpozná překážky, 
nehrozí tak nebezpečí sevření rukou a prstů

 W v případě výpadku proudu se výsuvné díly skříně díky záložním bateriím 
automaticky uzavřou

 W výsuvné skříně jsou uzamykatelné, stav uzamčení zobrazí červená/zelená 
barva

 W uzamčení skříně zablokuje motor, výsuvné díly skříně nemohou být otevřeny, 
a jsou tak zabezpečeny před nepovolaným přístupem

 W integrovaný systém přívodu a odvodu vzduchu (NW 75 mm)
 W stabilní, vysoce kvalitní vnější korpus, práškově lakovaný
 W integrované seřizovací prvky pro snadné vyrovnání výsuvné skříně
 W pro neomezené a předpisové skladování hořlavých kapalin (H224 - 226)
 W požární odolnost konstrukcí 90 minut (typ 90 dle EN 14470-1)
 W podlahová vana, která je součástí dodávky, je dodávána vč. vložky z 
děrovaného plechu, která  může být využita také jako odstavná plocha

 W výškově nastavitelné skladovací úrovně (v rastru po 25 mm)
 W oboustranný přístup, možnost integrace přímo na pracoviště Oboustranný přístup je ideální pro integraci přímo na pracoviště.

 



Typ 45-4 45-5

Vybavení 4 vložné police, 1 podlahová vana s krytem z děrovaného plechu 5 vložných polic, 1 podlahová vana s krytem z děrovaného plechu
Počet skladovacích úrovní 5 6
Vnější rozměry Š x H x V [mm] 449 x 860 x 1966 449 x 860 x 1966
Vnitřní rozměry Š x H x V [mm] 331 x 775 x 1750 331 x 775 x 1750
Nosnost police [kg] 50 50
Nosnost jednotlivých vertikálních výsuvů [kg] 140 140
Záchytný objem podlahové vany [l] 13 13
Hmotnost [kg] 344 344
Obj. č. modrá 245-544-S0 245-541-S0
Obj. č. žlutá 245-542-S0 245-539-S0
Obj. č. šedá 245-543-S0 245-540-S0
Cena Kč / ks 94.600,- 95.400,-

od strany

124

Odvětrávací nástavce, odsávací 
ventilátory a další příslušenství

Obj. č. 245-539-S0

95.400,-

V závislosti na konkrétním typu jsou skříně vybaveny 4 nebo 5 policemi. 
Včetně podlahové vany a vložky z děrovaného plechu
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Poradenství: 800 383 313

Scoper - bezpečnost, rychlý přistup, 
přehled, perfektní manipulace

Protipožární skříně

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: na vyžádání 

Scoper slim nabízí plnohodnotnou funkčnost při 
poloviční šířce skříně.

Scoper Slim se 4 nebo 5 policemi

 W odpovídá platné 
legislativě

 W nejvyšší komfort a 
bezpečnost při používání

 W protipožární skříň na 
nebezpečné látky - typ 
90 s vertikálním výsuvem

Na
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Skříně na nebezpečné látky typové 
řady Scoper splňují všechny důležité 
požadavky pro skladování hořlavých 
nebezpečných látek.



Obj. č. 245-550-S0

129.000,-
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TÜV-/MPA- 
geprüfte 
Produkte

Übereinstimmungser-
klärung (ÜHP)

Scoper Wide s 8 nebo 9 policemi

Typ 81-8 81-9

Vybavení 8 vložných polic, 2 podlahové vany s krytem z děrovaného plechu 9 vložných polic, 2 podlahové vany s krytem z děrovaného plechu
Počet skladovacích úrovní 10 11
Vnější rozměry Š x H x V [mm] 819 x 860 x 1966 819 x 860 x 1966
Vnitřní rozměry Š x H x V [mm] 701 x 775 x 1750 701 x 775 x 1750
Nosnost police [kg] 50 50
Nosnost jednotlivých vertikálních výsuvů [kg] 140 140
Záchytný objem podlahové vany [l] 13 13
Hmotnost [kg] 500 500
Obj. č. modrá 245-550-S0 245-553-S0
Cena Kč / ks 129.000,- 130.000,-

Obj. č. žlutá 245-548-S0 245-551-S0
Cena Kč / ks 129.000,- 130.000,-

Obj. č. šedá 245-549-S0 245-552-S0
Cena Kč / ks 129.000,- 130.000,-
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Scoper - bezpečnost, rychlý 
přistup, přehled, perfektní 
manipulace

DENIOS 
záruka

5  
let Ty

p 
90

přezkoušeno dle EN 14470-1

požární odolnost 90 minutProtipožární skříně

absolutní shoda s platnou legislativou

požární odolnost 90 minut

ochrana zaměstnanců a životního prostředí

nejvyšší komfort a bezpečnost při používání

přímý přístup a maximální přehlednost

protipožární skříň na nebezpečné látky - 
typ 90 s vertikálním výsuvem

certifikovaná a osvědčená kvalita

Dle typu skříně je součástí dodávky 8 (viz obrázek), 9 nebo 10 polic. Včetně podlahové vany a vložky z děrovaného 
plechu. Ta může být využita také jako odstavná plocha.

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: na vyžádání 



Typ 81-10

Vybavení 10 vložných polic, 2 podlahové vany s krytem z 
děrovaného plechu

Počet skladovacích úrovní 12
Vnější rozměry Š x H x V [mm] 819 x 860 x 1966
Vnitřní rozměry Š x H x V [mm] 701 x 775 x 1750
Nosnost police [kg] 50
Nosnost jednotlivých vertikálních 
výsuvů [kg] 140

Záchytný objem podlahové vany [l] 13
Hmotnost [kg] 500
Obj. č. žlutá 245-545-S0
Cena Kč / ks 131.000,-

Obj. č. šedá 245-546-S0
Cena Kč / ks 131.000,-

Obj. č. modrá 245-547-S0
Cena Kč / ks 131.000,-

od strany
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Odvětrávací nástavce, odsávací ventilátory 
a další příslušenství

Protiskluzová rohož
Nádoby budou v polici zabezpečeny 
proti sklouznutí

Ochranný systém do polic
ochrana proti překlopení usklad-
něných nádob

Přídavné police (nosnost 50 kg)
Flexibilní skladování. Přizpůsobení 
skladovacích úrovní aktuálnímu 
požadavku není se skříněmi typové 
řady Scoper žádný problém. Police, 
nastavitelné v rastru po 32 mm, 
je možné libovolně přizpůsobit 
potřebám zákazníka.

Scoper Wide s 10 policemi
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Poradenství: 800 383 313

 

Přiobjednejte si zároveň

Příslušenství
Protiskluzová 

rohož
Ochranný systém do 

polic
Přídavné police  
(nosnost 50 kg)

Obj. č. 245-556-S0 245-555-S0 245-554-S0
Cena Kč / ks 390,- 2.250,- 990,-

Protipožární skříně

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: na vyžádání 

Dle typu skříně je součástí dodávky 8 (viz obrázek), 9 nebo 10 polic. Včetně podlahové vany a vložky z děrovaného plechu. Ta může být využita také jako odstavná plocha.
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Typ* Zóna 1 žádná zóna

Výkon [W] 90 90
Síťové napětí [V] 400 230
Hladina hluku [db(A)] 45 45
Otáčky [Ot / min] 2800 2850
Obj. č. 116-941-S0 116-943-S0
Cena Kč / ks 15.300,- 9.600,-

*Odsávání ze zóny 2, umístění v žádné zóně

Typ AD 12 WO 12 AM 12 WM 12 AP 12 WP 12

Vybavení jako nástavec na skříň k montáži na stěnu jako nástavec na skříň k montáži na stěnu jako nástavec na skříň k montáži na stěnu

Rozsah dodávky – – s kontrolou odsávání s kontrolou odsávání
s kontrolou odvětrání 

a beznapěťovým alarmovým 
kontaktem

s kontrolou odvětrání 
a beznapěťovým alarmovým 

kontaktem
Obj. č. 129-345-S0 162-203-S0 136-799-S0 162-204-S0 180-341-S0 180-342-S0
Cena Kč / ks 14.900,- 17.700,- 19.500,- 20.600,- 22.900,- 23.500,-

Typ BL CL HL EL

Rozsah dodávky kontrola odsávání kontrola objemového proudu kontrola objemového proudu s beznapěťovým 
alarmovým kontaktem

kontrola objemového proudu s beznapěťovým alarmovým 
kontaktem, číslicové zobrazení s akustickou signalizací

Průtok vzduchu min. [m³/h] 30 20 20 20
Průtok vzduchu max. [m³/h] 200 300 300 300
Obj. č. 180-343-S0 180-344-S0 180-345-S0 180-346-S0
Cena Kč / ks 14.500,- 27.900,- 30.400,- 32.500,-

Obj. č. 116-941-S0

15.300,-

Obj. č. 129-345-S0

14.900,-

Obj. č. 180-343-S0

14.500,-
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Obj. č. 162-204-S0

20.600,-

Vhodné příslušenství 
najdete v našem 
internetovém obchodě!

denios.shop/radialni-ventilator

Odsávací ventilátory a odvětrávací nástavce

Nástavec pro 120-ti násobnou 
výměnu vzduchu k montáži na stěnu, 
s kontrolou.

Radiální ventilátor, 
chráněný proti explozi, 
použití také v zóně 1, CE Ex II 2G c IIB 
T4 PTB07 ATEX D 105, el. Přípojka 400 
V / 50 Hz.

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: 1 - 2 týdny 

Nástavec pro technické větrání

bez kontroly odvodu vzduchu.

Kontrola odsávání

 W bezpečná a snadná kontrola odvětrávaného vzduchu z jedné skříně na 
nebezpečné látky

 W s připojovacím kabelem a Schuko-zástrčkou
 W míry Š x H x V (mm): 300 x 400 x 330
 W ATEX-schválení: Ex II 3/-G Ex c llC T4
 W hladina hluku: < 28 dB (A)

Radiální ventilátor

 W až pro 120-ti násobnou výměnu vzduchu ve skříni
 W s připojovacím kabelem a Schuko-zástrčkou
 W ATEX-schválení: CE Ex II 3/-G Ex c llC T4
 W výkon (W): 35
 W rozměry Š x H x V (mm): 200 x 400 x 200
 W připojení 230 V / 50 Hz
 W obzvláště tichý chod, otáčky (/min.): 2450
 W hladina hluku: 35 dB (A)

 W plášť a oběhové kolo z nehořlavého 
polypropylenu (PP)

 W ochrana proti úniku plynu
 W připojovací hrdlo NW 75
 W VDMA- a CE-shodný

 W druh ochrany IP 55
 W objemový tok 60-250 m³/h
 W celkový tlak 240-175 Pa
 W s ocelovou konzolí k montáži

 W samovolně vznikající plyny, výpary nebo suspendované látky je dle předpisů zapotřebí 
zachytit ihned na místě výstupu nebo vzniku

 W pro vestavbu mezi bezpečnostní skříň a stávající odsávání



Obj. č. 156-498-S0

„Tomuto můžete 

v budoucnosti předejít!“

39.600,-
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Tento oběhový filtr je schopen zadržovat stále až do  zaplnění 
filtru více než 99,999% výparů rozpouštědel  (uhlovodíky) a to 
jak za normálních podmínek, tak i při  simulované nehodě 
v bezpečnostní skříni.

Oběhový fi ltr

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: 1 - 2 týdny 

Kontrolka pro 
odsávání kontrolka 

Výměna fi ltru na modulu fi ltrace 
vzduchu, včetně fi ltru, a montáže

pro fi ltrační systém

Adaptér nástavce nutný pro DENIOS 
-bezpečnostní skříně, roku výroby 2005 
nebo starší, včetně skříní jiných výrobců

Obj. č.
171-300-S02.700,-

Nástavec s oběhovým fi ltrem pro skříně na nebezpečné látky od stavební výšky 1300 mm, 
kompletní s vícestupňovým fi ltračním systémem, připojovací kabel a síťová zástrčka

Oběhový fi ltr

 W kompletně s vícestupňovým filtračním systémem, připojovacím kabelem a 
síťovou zástrčkou

 W není nutné žádné drahé odsávací potrubí, snadná a bezpečná montáž
 W aktivní ochrana osob bezpečným zachycením zdraví škodlivých par a jejich 
zadržení ve filtračním systému

 W tichý chod - pouze cca 39 dB (A)
 W ATEX-shodný: Ex II 3/- G Ex ic nA IIB T4 Gc
 W vnější rozměry Š x H x V (mm): 305 x 555 x 210
 W připojení 230 V / 50 Hz

Obj. č.
184-436-S08.350,-

 W ušetřete si drahé prostupy zdmi a odsávací potrubí, 
které zabírá místo

 W vyvarování se Ex zónám použitím skříní na 
nebezpečné látky

 W úspěšně přezkoušeno a certifikováno
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Doporučujeme provést posouzení možného rizika 
s Vaším bezpečnostním technikem. 

od 140.300,-

Typ SmartStore-123-L SmartStore-124-L SmartStore-125-L SmartStore-126-L

Vybavení* 3 mřížové police, podlahová vana 4 mřížové police, podlahová vana 5 mřížových polic, podlahová vana 6 mřížových polic, podlahová vana
Vnější rozměry 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
Vnitřní rozměry Š x H x V [mm] 1050 x 522 x 1647 1050 x 522 x 1647 1050 x 522 x 1647 1050 x 522 x 1647
Záchytný objem podlahové vany [l] 33 33 33 33
Hmotnost [kg] 490 502 514 526
Obj. č. 261-995-S0 261-996-S0 261-997-S0 261-998-S0
Cena Kč / ks 140.300,- 147.200,- 154.200,- 160.900,-

Příslušenství

Obj. č. kryt podstavce 201-062-S0 201-062-S0 201-062-S0 201-062-S0
Cena Kč / ks 750,- 750,- 750,- 750,-

Obj. č. Napětí 400 V 267-275-S0 267-275-S0 267-275-S0 267-275-S0
Cena Kč / ks 3.090,- 3.090,- 3.090,- 3.090,-

*Poloha mřížek a rozvodek je pevná a nelze ji změnit.
** Indikace výšky včetně větracího příslušenství

Protipožární skříně

www.denios.cz

Skříně na nebezpečné látky SmartStore - pro aktivní skladování lithium-iontových baterií
skříň pro skladování lithium-iontových baterií typ SmartStore

 W vč. systému potlačení požáru, kvalitní tříúrovňový systém uvnitř skříně se automaticky spustí v případě požáru
 W k připojení do elektrické sítě
 W vč. technického větrání (odvětrání tepla z vnitřního prostoru)

 Doprava zdarma     Dodací lhůta:   

Požární ochrana uvnitř a zvenku je 
standardem pro skříň na nebezpečné 
látky se zásuvkami (SmartStore).

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: 4 týdny 
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Aktivní skladování
Při aktivním skladování jsou lithium-iontové baterie uložené ve skříni a kompletně nebo částečně nabíjeny (60-70%).
Během nabíjení vzniká teplo, ale v případě nadměrného zahřátí, by mohlo dojít ke vznikupožáru, např. pokud je poškozená samotná baterie, 
nabíječka nebo spojovací kabel. Další zvýšený rizikový faktor je tzv. thermal runaway z lithium-iontových baterií, který může způsobit 
například zkrat článku.

 W Standardní 1fázová zásuvka, 230 V, jištění 16 A, max. schválený výkon = 3,68 kW. 
K dodání na přání: 3fázová zásuvka, jištění 3 x 16 A, max. schválený výkon = 11,04 kW. 

Teplotní senzor s detektorem kouřeKontrola funkčnosti (LED zelená), 
výstražná kontrolka (LED červená)

V souladu s bezpečnostním konceptem jsou skříně Safestore a Smartstore dodávány zdarma až na místo použití.
Skříně doporučujeme umístit na rovnou plochu, ze které je v případě poškození možná rychlá evakuace. Mimo jiné také doporučujeme 
uzavření servisní smlouvy u všech skříní se systémem potlačení požáru.

Protipožární skříně

Poradenství: 800 383 313

DENIOS 
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p 
90

přezkoušeno dle EN 14470-1

požární odolnost 90 minut

Poradenství: 800 383 313

Systém potlačení požáru

SmartStore nabízí požární 
ochranu zvenku i zevnitř a 
disponuje vysoce kvalitním 
3stupňovým systémem 
potlačení požáru

Protipožární skříně

Integrované technické větrání

Prodlužovací kabel s kovovým krytem a 
10 bezpečnostními zdířkami

značka jistoty

90 minutová 
ochrana

 Doprava zdarma     Dodací lhůta:   

 

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: 4 týdny 

Police z děrovaného plechu



Obj. č. 210-544-S0

45.800,-
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Ty
p 

90

přezkoušeno dle EN 14470-1

požární odolnost 90 minut

Ty
p 

30

přezkoušeno dle EN 14470-1

požární odolnost 30 minutDENIOS 
záruka

5 
let

Protipožární 
skříně

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: 4 - 6 týdny 

Oběhový fi ltr
Kompletní nástavec s oběhovým filtrem je až do jeho 
nasycení schopen zadržet více než 99,999% výparů 
ředidel (uhlovodíků).

Odvětrávací nástavce pro podstavné skříně pro montáž na zeď 
zachycují samovolně uvolňující se plyny na místě výstupu nebo 
vzniku

Odvětrávací nástavce

Oběhový fi ltr je určen pro tlakové poměry a proudy vzduchu podstavných skříní. 
Upevňuje se v krytu (š 420, h 615 mm) přímo na podstavnou skříň

Odvětrávací nástavec s kontrolou, 
Obj. č. 210-548-S0, Kč 20.600,-

Odvětrávací nástavec s kontrolou a 
alarmovým kontaktem, 
Obj. č. 210-549-S0, Kč 23.900,-

značka jistoty

Typ GU 50.T GU 50

Vybavení 1 výsuvná vana 1 výsuvná vana
Vnější rozměry 
Š x H x V [mm] 593 x 502 x 600 593 x 574 x 600

Vnitřní rozměry 
Š x H x V [mm] 470 x 382 x 502 470 x 452 x 502

Nosnost výsuvné 
vany [kg] 50 50

Hmotnost [kg] 129 162
Obj. č. Typ 90 178-043-S0 122-888-S0
Cena Kč / ks 30.800,- 30.800,-

Typ GU 90.T GU 90

Vybavení 1 výsuvná vana 1 výsuvná vana
Vnější rozměry 
Š x H x V [mm] 893 x 502 x 600 893 x 574 x 600

Vnitřní rozměry 
Š x H x V [mm] 771 x 382 x 502 771 x 452 x 502

Nosnost výsuvné 
vany [kg] 50 50

Hmotnost [kg] 173 207
Obj. č. Typ 90 178-044-S0 122-890-S0
Cena Kč / ks 39.300,- 39.300,-

Typ GU 111.T GU 111

Vybavení 2 výsuvné vany 2 výsuvné vany
Vnější rozměry 
Š x H x V [mm] 1102 x 502 x 600 1102 x 574 x 600

Vnitřní rozměry 
Š x H x V [mm] 979 x 382 x 502 979 x 452 x 502

Nosnost výsuvné 
vany [kg] 50 25

Hmotnost [kg] 207 226
Obj. č. Typ 90 178-046-S0 116-998-S0
Cena Kč / ks 50.400,- 51.300,-

Obj. č. Typ 30 – 141-917-S0
Cena Kč / ks – 38.200,-

Mobilní podstavec zaručuje snadné přesouvání a bezpečnou fi xaci.

Na obrázku vč. podstavce (k dodání na přání)

 W protipožární podstavná skříň k předpisovému skladování hořlavých 
kapalin (H224-226) na pracovišti

Podstavná skříň typ GU s požární odolností

 W testovaná na dlouhou životnost: 
50.000 otevření / zavření

 W bezpečné skladování nebezpečných kapalin
 W možnost pohodlné vestavby pod laboratorní odsávání nebo pod 
dílenské stoly

Info skříně typ 30: Požární odolnost 30 minut je přípustná 
jen tehdy, jestliže je v celém požárním úseku umístěna 
pouze jedna skříň. V požárním úseku větším jak 100 m² 
smí být umístěna na každých 100 m² jedna jediná skříň.

Vhodné příslušenství najdete v 
našem internetovém obchodě!

denios.shop/unterbau-zubehoer
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Protipožární 
skříně

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: 4 - 6 týdny 

Typ GU 110.T GU 110

Vybavení 1 výsuvná vana 1 výsuvná vana
Vnější rozměry Š x H x V [mm] 1102 x 502 x 600 1102 x 574 x 600
Vnitřní rozměry Š x H x V [mm] 979 x 382 x 502 979 x 452 x 502
Nosnost výsuvné vany [kg] 50 50
Hmotnost [kg] 201 221
Obj. č. Typ 90 178-045-S0 116-993-S0
Cena Kč / ks 40.400,- 41.200,-

Obj. č. Typ 30 – 141-916-S0
Cena Kč / ks – 33.400,-

Typ GU 110_H8

Vybavení 2 výsuvné vany
Vnější rozměry Š x H x V [mm] 1102 x 600 x 800
Vnitřní rozměry Š x H x V [mm] 979 x 482 x 702
Nosnost výsuvné vany [kg] 50
Hmotnost [kg] 247
Obj. č. Typ 90 235-881-S0
Cena Kč / ks 54.800,-

Typ GU 112.T GU 112

Vybavení 1 podlahová 
vana

1 podlahová 
vana

Vnější rozměry Š x H x V [mm] 1102 x 502 x 600 1102 x 574 x 600
Vnitřní rozměry Š x H x V [mm] 979 x 382 x 502 979 x 452 x 502
Hmotnost [kg] 210 231
Obj. č. Typ 90 178-047-S0 116-999-S0
Cena Kč / ks 43.800,- 44.600,-

Obj. č. Typ 30 – 141-918-S0
Cena Kč / ks – 33.300,-

Typ GU 140.T GU 140

Vybavení 2 výsuvné vany 2 výsuvné vany
Vnější rozměry Š x H x V [mm] 1402 x 502 x 600 1402 x 574 x 600
Vnitřní rozměry Š x H x V [mm] 1279 x 382 x 502 1279 x 452 x 502
Nosnost výsuvné vany [kg] 50 50
Hmotnost [kg] 205 230
Obj. č. Typ 90 178-048-S0 116-995-S0
Cena Kč / ks 53.800,- 54.800,-

Obj. č. Typ 30 – 141-919-S0
Cena Kč / ks – 39.100,-

Typ GU 60_H8

Vybavení 1 výsuvná vana
Vnější rozměry Š x H x V [mm] 593 x 600 x 800
Vnitřní rozměry Š x H x V [mm] 470 x 482 x 702
Nosnost výsuvné vany [kg] 50
Hmotnost [kg] 159
Obj. č. Typ 90 235-882-S0
Cena Kč / ks 32.700,-

 W vybaveno přípojkou pro odvětrání (NW 50) na zadní straně skříně
 W uzamykatelné pomocí cylindrického zámku, ukazatel stavu uzamčení
 W práškově lakovaný vnější korpus v barvě RAL 7035 (světle šedá), jemný 
ocelový plech

 W testovaná na dlouhou životnost: 50.000 otevření / zavření
 W vana svařená nepropustně dle Stawa-R

Příslušenství: Druhá výsuvná 
úroveň nebo podlahová 
vana vytvoří další odkládací 
prostor.

NOVINKA

NOVINKA

Podstavec s kolečky, výška 30 mm, Obj. č. 133-465-S0, Kč 2.100,-
Podstavec s kolečky, výška 30 mm, pro šířku 893 mm, Obj. č. 133-466-S0, Kč 2.150,-
Podstavec s kolečky, výška 30 mm, pro šířku 1102 mm, Obj. č. 133-467-S0, Kč 2.150,-
Podstavec s kolečky, výška 30 mm, Obj. č. 133-471-S0, Kč 2.150,-

Na obrázku vč. podstavce (k dodání na přání)
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přezkoušeno dle EN 14470-1

požární odolnost 30 minut značka jistoty



Typ VbF 90.1 Vbf 90.2 VbF 90.2 VbF 90.2-K

Vybavení 1 záchytná vana 1 záchytná vana 1 záchytná vana, 1 vložná police 1 regál pro skladování malých dílů
Vnější rozměry Š x H x V [mm] 1105 x 1018 x 2224 1555 x 1018 x 2224 1555 x 1018 x 2224 1555 x 1018 x 2224
Vnitřní rozměry Š x H x V [mm] 936 x 864 x 1890 1386 x 864 x 1890 1386 x 864 x 1890 1386 x 864 x 1890
Skladovací kapacita (nádoby) skladování sudů skladování sudů skladování sudů malé nádoby
Záchytný objem [l] 220 220 220 80
Nosnost záchytné vany [kg] 850 850 850 –
Nosnost vložných polic [kg]* – – 75 200
Hmotnost [kg] 806 1021 1108 1100
Obj. č. 117-038-S0 117-041-S0 117-044-S0 136-797-S0
Cena Kč / ks 106.000,- 134.000,- 138.000,- 151.000,-

*Údaj o nosnosti se vztahuje u typu VbF 90.2-K na regálovou polici

Obj. č. 117-044-S0

138.000,-

Přiobjednejte si zároveň

Přiobjednejte si zároveň

Obj. č.
213-279-S043.300,-
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Ušetřete si dlouhou chůzi po provozu a skladujte velké nádoby a 200litrové sudy v komfortních skříních na nebezpečné látky. Přepravní 
podstavec (k dodání na přání) umožní bezpečné podjíždění a bezproblémovou změnu stanoviště. Certifikovaná záchytná vana bezpečně zachytí 
případný únik kapalin.

Příslušenství Obj. č. Cena Kč / ks

Regálová police pro typ VbF 90.1 117-040-S0 2.900,-

Regálová police pro typ VbF 90.2 117-043-S0 3.750,-

Regálová police pro typ VbF 90.2-K 170-660-S0 2.300,-

Radiální ventilátor, bez ex-ochrany 116-943-S0 9.600,-

Technické větrání, s ochranou Ex 116-941-S0 15.300,-

Nástavec s oběhovým fi ltrem pro sudové skříně VbF 213-279-S0 43.300,-

Odvětrávací nástavec pro sudové skříně s kontrolkou a alarmem 251-167-S0 21.300,-

Podjízdný podstavec pro skříň širokou 1105 mm 158-140-S0 9.400,-

Podjízdný podstavec pro skříň širokou 1555 mm 158-142-S0 9.600,-
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geprüfte 
Produkte

Übereinstimmungser-
klärung (ÜHP) Ty
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90

přezkoušeno dle EN 14470-1

požární odolnost 90 minut

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: 4 - 6 týdny 

Typ VbF s požární odolností 90 min. pro skladování sudů

Sudové skříně mohou být vybaveny podjízdným 
podstavcem (podjízdná výška 100 mm). Snadná a 
bezpečná vnitropodniková přeprava skříní.

Protipožární skříně

Sudová skříň typ VbF 90.2, 
včetně regálové police

ATEX-schválení: Ex II 3/- G Ex ic nA IIB T4 Gc.
K odsávání ze zóny 1 použijte prosím 
technické větrání 116941 a/nebo si nechte 
poradit od nás.

Nástavec s oběhovým fi ltrem pro sudové skříně VbF, s 
víceúrovňovým fi ltračním systémem. Připojovací kabel a 
síťová zástrčka, viz tabulka příslušenství.

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

 W přezkoušeno jako typ 90 dle požadavků 
EN 14470-1

 W připraveno k připojení na odvětrávací systém 
(DN 75), připojovací hrdlo v oblasti střechy

 W v případě požáru se odvětrávací otvory samy 
uzavřou

Bezpečnost při stáčení - zemnící 
přípojka zevnitř a zvenku na zadní 
stěně, uvnitř zemnící kabel vč. 
svorky

 

 W vysoce kvalitní práškové lakování RAL 7035, 
světle šedá



Obj. č. 117-038-S0

106.000,-
Obj. č. 136-797-S0

151.000,-

značka jistoty
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Naskladnění sudů pomocí vidlicového vozíku a 
sudových kleští SK-S.

Obj. č. 117-041-S0

134.000,-

Sudový upínač typ SK

DENIOS 
záruka

5 
let

TÜV-/MPA- 
geprüfte 
Produkte

Übereinstimmungser-
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 Doprava zdarma     Dodací lhůta: 4 - 6 týdny 

Protipožární skříně

Sudová skříň typ VbF 90.2-K, se 
skladovacím regálem pro malé nádoby.

 W s polohovatelnými automaticky uzavíratelnými 
sudovými kleštěmi, které sud bezpečně uchopí

 W přezkoušený a vhodný i do oblasti s nebezpečím 
výbuchu

 W přezkoušený a vhodný pro Ex zóny 1 a 2 IIB T4 
zóna 1

Sudová skříň VbF 90.2-K obsahuje sériově 
regál pro skladování malých nádob na 3 výš-
kově nastavitelných skladovacích úrovních. 
Rozměr regálu: Š x H x V (mm): 
1355 x 600 x 1820

Skříň na sudy typ VbF 90.1 
(regálová police na přání)

Sudová skříň typ VbF 90.2

Sudový upínač typ SK, přezkoušený a vhodný do oblastí s 
nebezpečím výbuchu, Obj. č. 212-869-S0, Kč 22.500,-

 



Zajištění prostoru
Uskladněním nebezpečných látek venku značně ušetříte prostor uvnitř. Proto jsme vyvinuly mnohá řešení pro skladování na 
volném prostranství: od depotu na 1 sud až po individuálně vybavené velké sklady nebezpečných látek.

2 TOP PRODUKT

PolySafe depot 
typ 2C

136-137viz strana

Depot na nebezpečné 
látky Securo typ SC

viz strana 142-143

NOVINKA

132



Bezpečné skladování nebezpečných 
látek - na volném prostranství

133

NOVINKA

139viz strana

PolySafe typ D,
s plastovým regálem

Sudové skříně134

150 Technologické skladovací systémy



DENIOS 
záruka

 W pro předpisové skladování vodu 
ohrožujících látek a agresivních 
chemikálií

 W odolný vůči korozi, povětrnostně odolný a 
stabilní

 W kompletně vyrobený z ekologického 
polyethylenu (PE)

Obj. č. 211-945-S0

29.200,-

Provedení Typ D Typ DL

Skladovací kapacita sudy à 200 litrů 2 2
Vnější rozměry Š x H x V [mm] 1560 x 1080 x 1980 1140 x 1410 x 1980
Vnitřní rozměry Š x H x V [mm] 1370 x 910 x 1500 975 x 1315 x 1500
Verze dveří křídlové dveře křídlové dveře
Záchytný objem [l] 250 240
Celková nosnost [kg] 800 800
Obj. č. 211-945-S0 240-861-S0
Cena Kč / ks 29.200,- 29.200,-

NOVINKA

Obj. č. 240-861-S0

29.200,-
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DIBt5 
let

Příslušenství PE-rošt pro typ D Upevňovací sada

Skladovací kapacita sudy à 200 litrů 2 –
Celková nosnost [kg] 800 –
Obj. č. 211-991-S0 212-607-S0
Cena Kč / ks 3.600,- 1.150,-

Sudové skříně

Depot PolySafe typ D, k umístění až 2 sudů à 200 l na jedné 
europaletě. Pro přímé umístění jednotlivých sudů a malých 
nádob je možné depot dovybavit roštem z PE (viz tabulka 
příslušenství).

Stáčení látek je možné provádět přímo v depotu.

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

 Allgemeine Bauaufsichtliche 
Zulassung – Z-40.22-421 

PolySafe depot typ D, až pro 2 sudy á 200 litrů

Depot PolySafe typ DL, pro skladování až 2 sudů à 200 litrů za 
sebou na jedné europaletě.
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záruka
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Poradenství: 800 383 313

Obj. č. 211-946-S0

52.900,-

DIBt 5 
let

Sudové skříně

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

PolySafe-Depot typ C, k umístění až 4 sudů à 
200 litrů na chemické paletě

 Allgemeine Bauaufsichtliche 
Zulassung – Z-40.22-421 

PolySafe Depot typ C, s komfortní 
vnitřní výškou pro bezpečné 
a efektivní uskladnění.

Bezpečnost v detailu
Průhledná přihrádka ve 
dveřích může sloužit k za-
sunutí listů s bezpečnost-
ními údaji nebo k uložení 
např. ochranných rukavic 
nebo brýlí.

 W vysoká odolnost vůči např. olejům, kyselinám a louhům
 W konstrukce zhotovená rotačním postupem, plášť šedý, 2-křídlé 
dveře modré, tyčový zámek

 W s integrovanou záchytnou vanou
 W komfortní vnitřní výška pro bezpečnou a efektivní manipulaci 
pomocí vysokozdvižného nebo paletového vozíku

 W integrované nájezdové otvory pro podjetí např. paletovým 
vozíkem

 W dešťová voda bude odvedena po zadní straně
 W připraveno pro ukotvení k podlaze (upevňovací sada na přání)
 W depot PolySafe je dodáván kompletně ve smontovaném stavu

PolySafe Depot typ C, ke skladování 
1 IBC à 1000 litrů

Provedení Typ C

Skladovací kapacita IBC à 1000 litrů 1
Skladovací kapacita sudy à 200 litrů 4
Vnější rozměry Š x H x V [mm] 1560 x 1550 x 2330
Vnitřní rozměry Š x H x V [mm] 1370 x 1330 x 1500
Verze dveří křídlové dveře
Záchytný objem [l] 1000
Celková nosnost [kg] 2000
Obj. č. 211-946-S0
Cena Kč / ks 52.900,-

Příslušenství Upevňovací sada
Obj. č. 212-607-S0
Cena Kč / ks 1.150,-

PolySafe-Depot typ C, až pro 4 sudy à
200 litrů nebo 1 IBC à 1000 litrů



 W pro předpisové skladování vodu ohrožujících látek a agresivních chemikálií
 W odolnost vůči korozi
 W kompletně vyrobený z ekologického polyethylenu (PE)

DENIOS 
záruka

5 
let
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 Allgemeine Bauaufsichtliche 
Zulassung – Z.40.22-421DIBtSudové skříně

 PolySafe-Depot typ 2C, až pro 8 sudy à 200 litrů nebo 2 IBC à 1000 litrů

PolySafe Depot typ 2C, ze 
skladování až 8 sudů à 200 
litrů na chemické paletě

Praktické posuvné dveře jsou 
uzamykatelné a chráněné tak před 
nepovolaným přístupem

Komfortní vnitřní výška depotu umožní bezpečné 
naskladnění a vyskladnění.

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

Přiobjednejte si zároveň

INOVACE
Spillguard® - detektor úniku 
nebezpečných kapalin, 
Obj. č. 267-579-S0, Kč 1.950,-

viz strana

264-265



Obj. č. 227-285-S0

74.900,-74.900,-
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 Allgemeine Bauaufsichtliche 
Zulassung – Z.40.22-421DIBt

Provedení Typ 2C

Skladovací kapacita IBC à 1000 litrů 2
Skladovací kapacita sudy à 200 litrů 8
Vnější rozměry Š x H x V [mm] 3200 x 1750 x 2170
Vnitřní rozměry Š x H x V [mm] 2980 x 1350 x 1670
Verze dveří posuvné dveře
Záchytný objem [l] 1000
Celková nosnost [kg] 3600
Obj. č. 227-285-S0
Cena Kč / ks 74.900,-

Příslušenství Upevňovací sada
Obj. č. 212-607-S0
Cena Kč / ks 1.150,-

Sudové skříně

PolySafe Depot typ 2C, ke skladování 2 IBC à 
1000 litrů

 W vysoká odolnost vůči např. olejům, kyselinám a louhům
 W plášť šedý, uzamykatelné posuvné dveře v barvě modré
 W s integrovanou záchytnou vanou
 W komfortní vnitřní výška pro bezpečnou a efektivní manipulaci pomocí 
vysokozdvižného nebo paletového vozíku

 W integrované nájezdové otvory pro podjetí např. paletovým vozíkem
 W dešťová voda bude odvedena po zadní straně
 W připraveno pro ukotvení k podlaze (upevňovací sada na přání)
 W depot PolySafe je dodáván kompletně ve smontovaném stavu

PolySafe Depot typ 2C, s prostorově úspornými posuvnými dveřmi

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 
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Provedení Typ D

Vnější rozměry Š x H x V [mm] 1560 x 1080 x 1980

Rozsah dodávky
s ocelovým regálem: rozměry polic Š x H (mm) 
1300 x 800, nosnost police 250 kg, skladovací 

úrovně nastavitelné v rastru po 25 mm
Verze dveří křídlové dveře
Záchytný objem [l] 250
Obj. č. 218-998-S0
Cena Kč / ks 32.900,-

Příslušenství Upevňovací sada
Obj. č. 212-607-S0
Cena Kč / ks 1.150,-

 W pro předpisové skladování vodu ohrožujících látek a agresivních chemikálií
 W odolný vůči korozi, povětrnostně odolný a stabilní
 W kompletně vyrobený z ekologického polyethylenu (PE)

PolySafe depot D, pro skladování malých nádob

s ocelovým 
regálem

S tímto fl exibilním regálovým systémem mohou být 
skladovány nejrůznější velikosti nádob.

Sudové skříně

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

DIBtDENIOS 
záruka

5 
let

 Allgemeine Bauaufsichtliche 
Zulassung – Z-40.22-421 
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Provedení Typ D

Vnější rozměry Š x H x V [mm] 1560 x 1080 x 1980

Rozsah dodávky

S plastovým regálem: Rozměry polic 
Š X H (mm) 1300 x 590, nosnost police 180 
kg, skladovací úrovně nastavitelné v rastru 

po 100 mm
Verze dveří křídlové dveře
Záchytný objem [l] 250
Obj. č. 265-939-S0
Cena Kč / ks 47.600,-

Příslušenství Upevňovací sada
Obj. č. 212-607-S0
Cena Kč / ks 1.150,-

Sudové skříně

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

NOVINKA

 W vysoká odolnost vůči např. olejům, kyselinám a louhům
 W s integrovanou záchytnou vanou
 W dešťová voda bude odvedena po zadní straně
 W integrované nájezdové otvory pro podjetí např. paletovým vozíkem
 W připraveno pro ukotvení k podlaze (upevňovací sada na přání)
 W depot PolySafe je dodáván kompletně ve smontovaném stavu

s plastovým 
regálem

Depot PolySafe D s plastovým regálem, stáčení lze 
provádět nad integrovanou záchytnou vanou.

DIBt DENIOS 
záruka

5 
let

 Allgemeine Bauaufsichtliche 
Zulassung – Z-40.22-421



DENIOS 
záruka

Obj. č. 114-781-S0

29.200,-

 W pro předpisové skladování vodu ohrožujících látek a agresivních chemikálií
 W vyrobený z ekologického polyethylenu (PE)

 W integrovaná záchytná vana s plastovým mřížovým roštem

Vybavení skladovacích rovin 1 mřížový rošt, plastový 1 mřížový rošt, 1 roštová police, z plastu 1 mřížový rošt, 2 roštové police, z plastu

Skladovací jednotka sudy à 200 litrů sudy à 60 litrů malé nádoby

Skladovací kapacita (počet) 2 3 –
Počet skladovacích úrovní 1 2 3
Vnější rozměry Š x H x V [mm] 1560 x 1030 x 1670 1560 x 1030 x 1670 1560 x 1030 x 1670
Vnitřní rozměry Š x H x V [mm] 1305 x 835 x 1275 1305 x 835 x 1275 1305 x 835 x 1275
Záchytný objem [l] 225 225 225
Celková nosnost [kg] 800 800 800
Obj. č. 114-781-S0 114-783-S0 114-773-S0
Cena Kč / ks 29.200,- 31.400,- 33.500,-

DIBt
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Sudové skříně

Mřížové rošty pozinkované 
nebo z polyetylenu

Depot PolySafe typ PSR 8.12, kompletně z plastu

5 
let

 Allgemeine Bauaufsichtliche 
Zulassung – Z-40.22-55

Depot PolySafe typ PSR 8.12 s PE mřížovým roštem.

Depot PolySafe typ PSR 8.12 s PE-roštem 
a 2 PE-roštovými policemi, 
Obj. č. 114-773-S0, Kč 33.500,-

Depot PolySafe typ PSR 8.12 s PE-
roštem a PE-roštovou policí, 
Obj. č. 114-783-S0, Kč 31.400,-

Sada k zajištění sudu 
(1 sada = 4 kusy), pro 
skladování sudů naležato , 
Obj. č. 114-785-S0, 
Kč 620,-

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 



DENIOS 
záruka

Obj. č. 114-778-S0

26.900,-

 W integrovaná záchytná vana se zinkovaným mřížovým roštem, pro skladování např. málo agresivních kapalin

Vybavení skladovacích rovin 1 mřížový rošt, pozinkovaný 1 mřížový rošt, 1 roštová police, pozink. 1 mřížový rošt, 2 roštové police, pozink.

Skladovací jednotka sudy à 200 litrů sudy à 60 litrů sudy à 60 litrů

Skladovací kapacita (počet) 2 3 4
Počet skladovacích úrovní 1 2 3

Rozsah dodávky – s 1 sadou k zajištění sudu (1 sada = 4 kusy), pro skladování 
sudů naležato

se 4 sadami k zajištění sudu (1 sada = 4 kusy), pro skladování 
sudů naležato

Vnější rozměry Š x H x V [mm] 1560 x 1030 x 1670 1560 x 1030 x 1670 1560 x 1030 x 1670
Vnitřní rozměry Š x H x V [mm] 1305 x 835 x 1275 1305 x 835 x 1275 1305 x 835 x 1275
Záchytný objem [l] 225 225 225
Celková nosnost [kg] 800 800 800
Obj. č. 114-778-S0 114-774-S0 114-784-S0
Cena Kč / ks 26.900,- 29.200,- 32.400,-

DIBt

Obj. č. 114-778-S0

26.900,-
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Příslušenství Obj. č. Cena Kč / ks

Mřížový rošt, pozinkovaný 101-585-S0 1.600,-

Mřížový rošt, plastový 100-996-S0 2.450,-

Sada k zajištění sudu (1 sada = 4 kusy), pro skladování sudů naležato 114-785-S0 620,-

Sudové skříně5 
let

 Allgemeine Bauaufsichtliche 
Zulassung – Z-40.22-55

Depot PolySafe PSR 8.12 s pozinkovaným roštem, 
2 pozinkované roštové police a 4 sady k zajištění 
sudu, ke skladování 4 sudů á 60 l naležato, 
Obj. č. 114-784-S0, Kč 32.400,-

PolySafe depot typ PSR 8.12 s pozinkovaným 
mřížovým roštem, pro skladování 2 sudů à 200 litrů

Depot PolySafe typ PSR 8.12 s pozinkovaným roštem, 
pozinkovanou roštovou policí a sadou k zajištění sudu, 
Obj. č. 114-774-S0, Kč 29.200,-

Sada k zajištění sudu (1 sada 
= 4 kusy), pro skladování sudů 
naležato , 
Obj. č. 114-785-S0, 
Kč 620,-

 W přední strana uzavíratelná plastovou žaluzií, možnost uzamknout
 W integrovaná, dvouplášťová záchytná vana
 W 50 mm vysoké nájezdové kapsy pro přepravu paletovým vozíkem
 W díky vestavným regálům lze využít na malé nádoby nebo skladování sudů naležato (do 60 litrů)

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 



Vybavení skladovacích rovin
1 mřížový rošt, po-

zinkovaný
1 mřížový rošt zinkovaný, 
1 regálová police modrá

1 mřížový rošt zinkovaný, 
2 regálové police modré

Skladovací jednotka sudy à 200 litrů sudy à 60 litrů malé nádoby

Skladovací kapacita (počet) 1 2 –
Počet skladovacích úrovní 1 2 3
Vnější rozměry Š x H x V [mm] 850 x 700 x 2000 850 x 700 x 2000 850 x 700 x 2000
Vnitřní rozměry Š x H x V [mm] 740 x 670 x 1410 740 x 670 x 1410 740 x 670 x 1410
Záchytný objem 220 220 220
Celková nosnost [kg] 400 400 400
Obj. č. 259-060-S0 259-061-S0 259-062-S0
Cena Kč / ks 18.300,- 18.900,- 19.900,-

DENIOS 
záruka

TÜV-/MPA- 
geprüfte 
Produkte
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od 18.300,-
NOVINKA

Příslušenství Přídavná regálová police

Vnější rozměry Š x H x V [mm] 870 x 680 x 30
Zatížení police [kg] 60
Obj. č. 259-066-S0
Cena Kč / ks 1.300,-

Stáčecí konve FALCON Lubrifl ex k čistému a 
komfortnímu dávkování

5 
let

Sudové skříně Übereinstimmungser-
klärung (ÜHP)

Depot na nebezpečné látky typ SC, až pro 2 sudy à 200 litrů a malé nádoby

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

Depot na nebezpečné látky Securo typ SC-1, 2 
regálové police ke skladování malých nádob, 
Obj. č. 259-062-S0, Kč 19.900,-

Depot na nebezpečné látky Securo typ SC-1, 1 regálová 
police, ke skladování např. 2 sudů à 60 litrů a různých 
malých nádob , Obj. č. 259-061-S0, 
Kč 18.900,-

Depot na nebezpečné látky Securo typ SC-1, pro 
1 sud à 200 litrů (stáčecí čerpadlo k dodání jako 
příslušenství) , Obj. č. 259-060-S0, Kč 18.300,-

viz strana

184-185

 W pro předpisové skladování vodu ohrožujících látek a pro pasivní skladování hořlavých kapalin (H224-226)
 W vnitřní výška optimalizovaná pro sudy s namontovanými čerpadly, případně plnícími trychtýři
 W k dodání také regálová police, kterou lze využít pro uskladnění malých nádob



Vybavení skladovacích rovin 2 mřížové rošty, pozinkované
2 mřížové rošty zinkované, 1 regálová 

police modrá
2 mřížové rošty zinkované, 4 regálové 

police modré

Skladovací jednotka sudy à 200 litrů sudy à 200 litrů malé nádoby

Skladovací kapacita (počet) 2 1 –
Počet skladovacích úrovní 1 2 3
Vnější rozměry Š x H x V [mm] 1700 x 700 x 1800 1700 x 700 x 1800 1700 x 700 x 1800
Vnitřní rozměry 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 nosnost [kg] 800 800 800
Obj. č. 259-063-S0 259-064-S0 259-065-S0
Cena Kč / ks 24.200,- 25.300,- 27.900,-

DENIOS 
záruka

TÜV-/MPA- 
geprüfte 
Produkte
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od 24.200,-
NOVINKA

5 
let Sudové skříně

Übereinstimmungser-
klärung (ÜHP)

 W stabilní, svařovaná konstrukce z pozinkovaného ocelového plechu, 
práškově lakovaná: korpus a záchytná vana modrá (RAL 5010), dveře šedé 
(RAL 7042)

 W integrovaná záchytná vana s vyjímatelným, zinkovaným mřížovým roštem 
jako odstavnou plochou

 W přirozené větrání díky větracím otvorům ve dveřích

 W zešikmení střechy za účelem optimálního odtoku vody
 W uzamykatelné dveře k ochraně proti neoprávněnému vniknutí
 W 100 mm světlá výška pro snadný transport
 W dodávka ve smontovaném stavu

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

Depot na nebezpečné látky Securo typ SC-2, 
pro 2 sudy à 200 litrů 
(stáčecí čerpadlo k dodání jako příslušenství), 
Obj. č. 259-063-S0, Kč 24.200,-

Depot na nebezpečné látky Securo typ SC-2, 1 
regálová police, ke skladování 1 sudu à 200 litrů a 
různých malých nádob, 
Obj. č. 259-064-S0, Kč 25.300,-

Depot na nebezpečné látky typ Securo 
SC-2, k použití jako sklad na malé nádoby 
se 4 policemi, Obj. č. 259-065-S0, 
Kč 27.900,-

Všechny depoty na nebezpečné látky Securo typ SC 
jsou uzamykatelné a chráněné tak před nepovolaným 
přístupem.



TÜV-/MPA- 
geprüfte 
Produkte

Übereinstimmungs-
erklärung (ÜHP)

DENIOS 
záruka

5 
let
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Obj. č. 249-909-S0

29.200,-

Depot na nebezpečné látky typ Cubos L-2.2, 
lakovaný modře, až pro 2 sudy à 200 litrů

centrálně uzamykací mechanismus, pro dveře a víko

plynové vzpěry zabezpečí snadné a jednoduché otevření 
a uzavření víka

s přirozeným větráním (0,4 násobná výměna vzduchu) pro předpisové pasivní 
skladování hořlavých kapalin

vyjímatelný, pozinkovaný mřížový rošt, šířka oka 40 x 30 mm

schválená záchytná vana ze stabilního 3 mm silného ocelového 
plechu, vodotěsně svařená

světlá výška 100 mm zaručuje optimální podjízdnost

Vybavení Otvor nahoře Otvor dole

Vnější rozměry Š x H x V [mm] 260 x 57 x 318 333 x 90 x 400
Vnitřní rozměry Š x H x V [mm] 222 x 41 x 292 273 x 57 x 337
Obj. č. 251-284-S0 251-286-S0
Cena Kč / ks 1.250,- 1.800,-

Schránky na dokumenty
 W dokumenty a informační materiály jsou 
chráněny před znečištěním a jsou stále po ruce

 W z odolného polyethylenu (PE)

144

Prostorné a spolehlivé depoty na nebezpečné látky -  ve 
všech provedeních nabízejí ochranu a bezpečnost pro 
nádoby až do objemu 200 l. Podjízdnost  (světlá výška 
100 mm) zaručuje bezproblémovou přepravu, např. 
vysokozdvižným vozíkem

Sudové skříně

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu www.denios.cz



TÜV-/MPA- 
geprüfte 
Produkte

Übereinstimmungs-
erklärung (ÜHP)

DENIOS 
záruka

5
 let
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Skladovací kapacita sudy à 200 litrů 2

Typ L-2.2
Vnější rozměry Š x H x V [mm] 1425 x 960 x 1540
Výška, otevřená [mm] 1970
Záchytný objem [l] 200
Celková nosnost [kg] 815
Obj. č. modrá verze 249-909-S0
Cena Kč / ks 29.200,-

Doplňte si Váš sklad 
vyhovující kombinací 
regálu!

pro 2 sudyDepoty na nebezpečné látky typ Cubos L

vestavné regály umožní přizpůsobení provozním podmínkám, např. skladování 
malých nádob a 60-litrových sudů v depotu na nebezpečné látky

Příslušenství Obj. č. Cena Kč / ks

Mřížový rošt, celá šířka, k umístění na regálové 
traverzy 101-114-S0 1.050,-

Mřížový rošt, poloviční šířka, k umístění na 
regálové traverzy 101-115-S0 690,-

Sudová podpěra, 60 litrů, k umístění na regálové 
traverzy 114-546-S0 380,-

1 pár regálových podpěr pro typy L-2.2, L-4.2, L-4.4, 
k  zavěšení regálových traverz 241-034-S0 1.950,-

1 pár regálových traverz, k zavěšení mřížových roštů 
/ podložných kolejnic 114-545-S0 1.650,-

Sudové skříně

Poradenství: 800 383 313  Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

 W stabilní konstrukce z ocelových plechů v atraktivním designu
 W určeno pro skladování 2 sudů à 200 litrů

 W schváleno pro skladování látek všech tříd ohrožení vod a pro pasivní 
skladování hořlavých kapalin (H224-226)

 W skladování sudů přímo na mřížovém roštu nebo na europaletě
 W uzavřená konstrukce, víko na plynové vzpěry, 2křídlé dveře na přední 
straně

 W víko a dveře jsou oddělené, otevírají se každé zvlášť
 W optimální přístup díky úhlu otevírání předních dveří 120°
 W ochrana před neoprávněným přístupem díky centrálnímu uzavíracímu 
mechanismu a bezpečnostnímu zámku

 W s přirozeným větráním (0,4 násobná výměna vzduchu)
 W záchytná vana z 3 mm ocelového plechu, sváry nepropustné vůči 
kapalinám



TÜV-/MPA- 
geprüfte 
Produkte

Übereinstimmungser-
klärung (ÜHP)

DENIOS 
záruka

5 
let
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Obj. č. 249-913-S0

33.900,-

Depot na nebezpečné látky typ Cubos XL-2.2, 
lakovaný modře, až pro 2 sudy à 200 litrů

centrální zamykací mechanismus na dveře

komfortní vnitřní výška

s přirozeným větráním (0,4 násobná výměna vzduchu) pro předpisové pasivní 
skladování hořlavých kapalin

vyjímatelný, pozinkovaný mřížový rošt, šířka oka 40 x 30 mm

schválená záchytná vana ze stabilního 3 mm silného ocelového 
plechu, vodotěsně svařená

světlá výška 100 mm zaručuje optimální podjízdnost

Stabilní konstrukce a velký skladovací prostor zaručují 
při nakládce a vykládce depotu nejvyšší možnou míru 
bezpečnosti a efektivity práce.

Sudové skříně

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 



Přiobjednejte si zároveň

TÜV-/MPA- 
geprüfte 
Produkte

Übereinstimmungser-
klärung (ÜHP)

DENIOS 
záruka

5 
let
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Depoty na nebezpečné látky Cubos XL, s komfortní vnitřní výškou pro 2 sudy

 W stabilní konstrukce z ocelových plechů v atraktivním designu
 W určeno pro skladování 2 sudů à 200 litrů

Skladovací kapacita sudy à 200 litrů 2

Typ XL-2.2
Vnější rozměry Š x H x V [mm] 1425 x 960 x 1870
Vnitřní výška [mm] 1445
Záchytný objem [l] 200
Celková nosnost [kg] 815
Obj. č. modrá verze 249-913-S0
Cena Kč / ks 33.900,-

Sudové čerpadlo na olej, ze 
zinkovaného odlitku, 
Obj. č. 117-563-S0, Kč 3.100,-

Stáčecí konev plastová, 1 litr, 
Obj. č. 117-408-S0, Kč 450,-
Stáčecí konev plastová, 1 litr, 

Využijte náš rozsáhlý program 
příslušenství k optimalizaci Vašeho 
výrobního procesu.

Chcete přelévat přímo ze sudu? V tom případě si vyberte depot 
na nebezpečné látky typ Cubos XL. Díky vnitřní výšce 1500 mm, 
získáte obrovský prostor pro bezpečnou manipulaci s čerpadly 
nebo plnícími trychtýři.

 W schváleno pro skladování látek všech tříd ohrožení vod a pro pasivní 
skladování hořlavých kapalin (H224-226)

 W skladování sudů přímo na mřížovém roštu nebo na europaletě
 W vnitřní výška 1500 mm - pro bezpečnou manipulaci např. s čerpadly nebo 
plnícími trychtýři

 W optimální přístup díky úhlu otevírání předních dveří 120°

 W ochrana před neoprávněným přístupem díky centrálnímu uzavíracímu 
mechanismu a bezpečnostnímu zámku

 W s přirozeným větráním (0,4 násobná výměna vzduchu)
 W záchytná vana z 3 mm ocelového plechu, sváry nepropustné vůči kapalinám
 W vyjímatelný, pozinkovaný mřížový rošt
 W 100 mm světlá výška zajistí optimální podjízdnost pomocí přepravním vozíků

Trychtýř GP 2 na 200litrový ocelový sud, 
Obj. č. 240-013-S0, Kč 2.600,-

Sudové skříně

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 



Skladovací kapacita sudy à 200 litrů 2 4 4

Typ 2 GST-KS 4 GST-KS 4 GST-KS-V50
Vnější rozměry Š x H x V [mm] 1400 x 945 x 1520 1400 x 1370 x 1460 1400 x 1370 x 1590
Výška, otevřená [mm] 2250 2500 2640
Záchytný objem [l] 205 205 400
Celková nosnost [kg] 935 1400 1400
Obj. č. lakovaná verze 114-643-S0 114-660-S0 178-423-S0
Cena Kč / ks 25.400,- 30.800,- 50.600,-

Obj. č. zinkovaná verze 114-508-S0 114-518-S0 178-424-S0
Cena Kč / ks 28.600,- 32.900,- 54.500,-

TÜV-/MPA- 
geprüfte 
Produkte

Übereinstimmungser-
klärung (ÜHP)

DENIOS 
záruka

5
 let

Obj. č. 114-508-S0

28.600,-CENA SADY

Obj. č. 122-724-S0

32.100,-

Obj. č. 114-643-S0

25.400,-

 W schválený pro skladování hořlavých kapalin (H224-H226) a látek 
všech tříd ohrožení vody

 W uzavíratelné provedení, ocelové víko se zámkem, plynové vzpěry
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Depot na nebezpečné látky typ 2 GST-KS, 
pozinkovaný, regál s mřížovým roštem po celé šířce, 
pro malé nádoby a 60 litrové sudy

Depot na nebezpečné látky typ 2 GST-KS, 
pozinkovaný, s regálem na malé nádoby

Depot na nebezpečné látky typ 2 
GST-KS, lakovaný, až pro 2 sudy à 
200 litrů

Typ GST-KS, až pro 4 sudy à 200 litrů

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

Sudové skříně

Depot na nebezpečné látky typ 2 GST-KS, 
pozinkovaný, pro 2 sudy à 200 litrů

CENA SADY

Obj. č. 122-726-S0

34.300,-



TÜV-/MPA- 
geprüfte 
Produkte

Übereinstimmungser-
klärung (ÜHP)

DENIOS 
záruka

5 
let

Obj. č. 114-660-S0

30.800,-

Obj. č. 178-423-S0

50.600,- CENA SADY

Obj. č. 122-727-S0

37.600,-

149

2

Poradenství: 800 383 313

Příslušenství Obj. č. Cena Kč / ks

Mřížový rošt, celá šířka, k umístění na regálové traverzy 101-114-S0 1.050,-

Mřížový rošt, poloviční šířka, k umístění na regálové traverzy 101-115-S0 690,-

Sudová podpěra, 60 litrů, k umístění na regálové traverzy 114-546-S0 380,-

1 pár regálových podpěr, k zavěšení regálových traverz 114-544-S0 1.650,-

1 pár regálových traverz, k zavěšení mřížových roštů / podložných kolejnic 114-545-S0 1.650,-

Doplňte si Váš sklad vyhovující kombinací regálu!

Vozíky na sudy

Depot na nebezpečné látky typ 4 
GST-KS, lakovaný, záchytný objem 
200 litrů

Sudové skříně

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

Depot na nebezpečné látky typ 4 GST-KS, 
lakovaný, záchytný objem 400 litrů.

Stanice na nebezpečné látky typ 4 GST-KS, lakovaná, pro 2 sudy à 200 litrů, 
nastojato, s vestavným regálem pro malé nádoby a pro ležící 60-litrový sud, 
200 litrů záchytný objem, Obj. č. 122-727-S0, Kč 37.600,-

Záchytný objem 400 litrů, Obj. č. 178-431-S0, 
Kč 55.900,-

 W svařovaná konstrukce s integrovanou záchytnou vanou z oceli
 W 3-stranné opláštění pomocí stěn chránících proti postříkání
 W vyjímatelný žárově pozinkovaný rošt jako odstavná plocha
 W přirozené větrání díky vzduchové mezeře na 3 stranách
 W tento způsob větrání odpovídá nejnovějším požadavkům na 
výměnu vzduchu ve skladovacím prostoru

 W 100 mm světlá výška pro snadný a bezpečný transport pomocí 
zdvižného nebo vysokozdvižného vozíku

od strany

216
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EN 1090

Záruka kvality

... bezpečné a ekologické 
skladovací technice 

Hledáte předpisové a ekologické řešení pro skladování a manipulaci s nebezpečnými látkami? Potřebujete bezpečně a komfortně uložit technické vybavení? Ať už 
se jedná o sklady nebezpečných látek, sklady s požární odolností nebo technologické kontejnery - Technologické bezpečnostní systémy od DENIOSu nabídnou vždy 
řešení odpovídající Vašim požadavkům. V závislosti na konceptu použití lze nabídnout regálové, kompaktní nebo pochůzné skladovací systémy.
Technologické bezpečnostní systémy z oceli jsou vyrobeny na klíč a mohou být individuálně vybaveny dle přání a potřeb zákazníka.

Se skladovací technikou od DENIOSu jste vsadili na přezkoušenou a certifikovanou kvalitu. Všechny technologické a skladovací systémy 
vznikají ve vlastních výrobních závodech DENIOS. Proto jsme naši výrobu nechali včas certifikovat dle EN 1090. Evropská norma EN 
1090 platí od července 2014 pro všechny výrobce konstrukčních ocelových a hliníkových konstrukcí. Již ve fázi plánování se ujišťujeme, 
zda jsou splněny všechny požadavky a zda je námi navržené řešení skutečně efektivní a ekonomické. Abyste si mohl být, jako náš 

zákazník, námi jistý, necháváme naše produkty pravidelně certifikovat nezávislými zkušebními institucemi, jako je např. TÜV, DEKRA nebo DIBt (Německý institu 
pro stavební techniku v Berlíně).

... bezpečné a ekologické 
skladovací technice 

Ekologie & bezpečnost  
Od nás pro Vás

Díky...

Další informace a informaci o ceně Vám rádi sdělíme telefonicky.
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Před tím, než se rozhodnete pro konkrétní skladovací systém, měli byste si být 
jisti, že dokonale vyhovuje Vašim potřebám a zároveň splňuje požadavky dle 
platné legislativy. Rádi Vám poradíme - i přímo u Vás - a při výběru správného 
řešení Vás podpoříme rozsáhlým informačním materiálem. K dispozici jsme 
Vám nejen po celou dobu realizace projektu, ale také následně, kdy už jsou 
skladovací systémy u Vás v provozu. Upozorníme Vás například na nutnost 
provedení pravidelné kontroly a údržby, díky které zvýšíte produktivitu a 
prodloužíte životnost produktu. 

Naším cílem je optimalizovat Váš skladovací systém přesně dle Vašich 
požadavků - efektivně a bez komplikací. Jako výrobce víme přesně, co naši 
zákazníci potřebují a proto nabízíme velmi rozsáhlý sortiment příslušenství.

Maximální důvěra našich 
zákazníků

 W Individuální rozsah služeb
 W Osobní poradenství a konfigurace 
nabídky přímo na místě

 W Rozsáhlý sortiment vybavení
 W Mezinárodní obchod, výroba a servis
 W Využití moderních informačních a 
komunikačních médií

 W Prohlídky výroby
 W Testovací systémy

Náskok díky zkušenostem a 
technologiím

 W Více než 30 let zkušeností
 W Moderní a efektivní výroba
 W Úzká spolupráce s úřady a odborníky na vývoj 
produktů

 W Vlastní oddělení vývoje produktů
 W Inovace v oblasti digitálních technologií
 W Široká nabídka školení a poradenství

Kvalita a dlouhá životnost

 W Certifikovaný výrobce
 W Mezirodně certifikované sklady 
nebezpečných látek

 W Certifikovaná vlastní výroba dle EN 1090
 W Certifikace ISO 9001, 50001 a 14001

DENIOS servis Vy si vyberete - my vybavíme

Přehled Vašich výhod

Odborné poradenství

Nanašli jste to, co jste hledali? Potřebujete více informací? 
Využijte poradenství od DENIOSu!

800 383 313

Technologické bezpečnostní systémy

Další informace a informaci o ceně Vám rádi sdělíme telefonicky.



Ekologie & bezpečnost  
Od nás pro Vás

Díky...

Faktory pro plánování Vašeho skladu nebezpečných látek
Během plánování Vašeho skladu nebezpečných látek Vás nenecháme samotné. Je pro nás důležité, osobně Vám poradit a přesně zaznamenat Vaše požadavky. 
Abychom mohli navrhnout to správné řešení, budeme potřebovat odpovědi na několik otázek. 

U nebezpečných látek je třeba dbát na zvláštní bezpečnostní opatření v 
závislosti na vlastnostech látky a možném riziku. U skladování hořlavých 
látek je nutné zohlednit předpisy požární ochrany. V případě, že je defi nována 
atmosféra s nebezpečím výbuchu, je nutné řídit se směrnicí ATEX 2014/34/
EU. V případě skladování různých druhů látek dohromady dbejte pokynů 
společného skladování.

Každá nebezpečná látka je přiřazená do určitě skladovací třídy. Přiřazení se odvíjí 
od údajů v bezpečnostním listě nebo označení na obalu. Skladovací třída se používá 
především pro stanovení bezpečných možností společného skladování různých 
druhů nebezpečných látek. Od třídy ohrožení vody se pak odvíjí povolené množství 
pro uskladnění vodu ohrožujících látek, velikost zařízení a objem záchytné vany, 
příp. zařízení pro zadržení hasební vody.

V bezpečnostním listu látky zpravidla naleznete informace pro správné skladování. K tomu patří např. speciální požadavky na skladovací prostor nebo nádobu, 
nesnášenlivost s jinými materiály, skladovací podmínky (teplota / větrání / světlo apod.), speciální požadavky na elektrické vybavení nebo opatření proti 
elektrostatickým výbojům.

Od velikosti nádob se odvíjí typ skladu. Pro malé nádoby jsou obzvláště vhodné, dle skladovaného 
množství, pochůzné sklady nebo skříně na nebezpečné látky. U pochůzných systémů si může 
zákazník zvolit počet regálů. Pro větší nádoby přicházejí v úvahu kompaktní sklady nebezpečných 
látek nebo regálové sklady. Pro skladování např. na paletě, přímo na mřížovém roštu, skladování 
naležato apod. nabízí DENIOS speciální na míru přizpůsobené regálové sklady nebezpečných látek.

1.

2.

3.

4 .

Jaké druhy látek mají být uskladněny?

Do jaké skladovací třídy a třídy ohrožení vody spadá skladovaná látka?

Jaké požadavky pro  skladování předepisuje bezpečnostní list dané látky? 

Jak velké nádoby (kanystry / 200litrové sudy / IBC) 
a v jakém počtu budete skladovat?

… poradenství a plánování 
bezpečnosti

152 www.denios.czDalší informace a informaci o ceně Vám rádi sdělíme telefonicky.



Způsob naskladňování (ruční / sudový vozík / paletový vozík / vyskozdvižný vozík) 
například určuje, zda je zapotřebí, aby byl sklad podjízdný, nebo zda má být 
vybavený nájezdovou rampou.

Při stáčení nebezpečných látek je nutné navýšit bezpečnostní opatření, obzvláště jedná-li se o 
látku hořlavou. Technické ochranné opatření zahrnuje např. vybavení v podobě technického větrání, 
monitorované odsávání nebo k uzemnění.
Pro komfortnější manipulaci lze dodat odpovídající příslušenství, např. stáčení podstavce, schůdky 
nebo sudová čerpadla.

V případě skladování látek citlivých na teplotu je možné vybavit sklad topením nebo klimatizací, 
které zajistí dodržení požadovaných teplotních hodnot. Naše technické skladovací systémy 
disponují dle použití tepelnou izolací z materiálu ISO-A nebo ISO-B.

Při skladování nebezpečných látek v oblasti ochrany vody je nutné provést speciální technické a organizační opatření. Na základě údajů, které nám poskytnete, 
Vám vypracujeme nabídku s řešením, které bude obsahovat odpovídající bezpečnostní vybavení a bude vhodné pro předpisové použití.

Mnoho DENIOS zákazníků využívá možnosti komfortní dodávky 
z naší strany. Vyškolení DENIOS zaměstnanci mohou převzít 
organizaci dopravy a vykládky skladovacího systému za Vás. 
Na přání zajistíme také vhodný manipulační prostředek. Ze 
strany zákazníka je nutná řádná a včasná příprava základové 
desky tak, aby mohl být skladovací systém uvedený do provozu 
v plánovaném termínu.

Jsme Vám k dispozici nejen při plánování, ale také během výběru vybavení skladu, při přípravě podkladů pro jednání s úřady a při následném servisu. Společná 
kontrola kvality nebo sledování průběhu výroby je samozřejmě možné. O maximální kvalitě a funkčnosti DENIOS skladovacích systémů Vás rádi přesvědčíme!

Aktivně se věnujeme i zákaznickému servisu. Provádíme pravidelné technické revize, stejně tak i záručné a pozáruční servis.

5.

7.

6.

8.

9.

Jakým způsobem bude s nádobami manipulováno?

Je nutné během skladování udržovat určitou teplotu?

Bude ve skladu probíhat stáčení?

Chcete skladovat nebezpečné látky v oblasti zvýšené ochrany vody?

Je u Vás na místě možnost bezpečné vykládky pomocí jeřábu nebo vysokozdvižného 
vozíku?

Regálový protipožární sklad RFP 
315.30 s klimatizací a systémem 
uvolnění tlaku v oblasti střechy

Technologické bezpečnostní systémy
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Topný plášť typ HM 4, 
pro IBC

Topný plášť typ HM 3A Ex, 
pro 200litrové sudy 
(vhodný také pro HDPE nádoby)

viz strana

viz strana

156

158

Látky citlivé na teplotu
Firmy se zaměřením na chemický nebo potravinářský průmysl pracují každý den s látkami citlivými na teplotu. Na jedné straně 
jsou to převážně pryskyřice, aditiva nebo látky na bázi oleje, na druhé straně tuky, plnící hmoty a čokolády. Všechny tyto látky 
mohou být ve výrobním procesu optimálně zpracovány pouze při určité teplotě, které použitím tepelné techniky od DENIOSu bez 
problémů dosáhnete. 
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Sudová a kontejnerová čerpadla, 
Ex provedení

od strany 199

Ohřívat, tavit nebo chladit: 
Tepelná technika 

Topné pláště na sudy, plynové láhve a IBC nádrže156
Topné pláště na sudy, plynové láhve a IBC 
nádrže, do Ex zóny158
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Provedení verze bez ex-ochrany

Typ HM 3.A HM 4

Vhodné pro 200 litrový ocelový / plastový sud 1000 litrové IBC
Obvod nádoby min [mm] 1800 4060
Obvod nádoby max [mm] 1950 4310
Výška [mm] 850 950
Výkon [W] 1100 2000
Obj. č. 156-179-S0 117-724-S0
Cena Kč / ks 28.700,- 68.200,-

CENA SADY

Obj. č. 207-857-S0

74.400,-

TOP PRODUKT

Obj. č. 156-179-S0

28.700,-

Přiobjednejte si zároveň

PROVEDENÍ PREMIUM

Obj. č. 117-724-S0

68.200,-

Přiobjednejte si zároveň

Topné pláště

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

Velmi malá ztráta tepla a výrazně redu-
kovaná spotřeba proudu topným prvkem 
ze spirálovitě ovinutého odporového 
drátu se silikonovou izolací.

Topný plášť z vodoodpudivého a 
vůči otěru odolného polyamidového 
materiálu s polyurethanovou vrstvou, 
potažený PTFE s kvalitní izolací ze 
skelné vaty.

Rozsah regulace do 90° C umožňuje cílené přizpůsobení 
topného výkonu Vaší potřebě.

Topný plášť HM4 s izolačním 
krytem, kompletní sada

Izolační kryt k ochraně horní plochy IBC proti rychlému 
ochlazení, Obj. č. 129-157-S0, Kč 6.600,-

Topný plášť typ HM 4, pro IBC
 W určeno pro IBC nádrže s obvodem 4060 až 4310 mm
 W výkon: 2000 W, 1 topný okruh s termostatem
 W příslušenství: izolační kryt pro IBC nádrž k ochraně před rychlým zchlazením

Topný plášť typ HM 3.A, vhodný 
pro 200litrové sudy, s celoplošným 
opláštěním

 W vhodný pro 200litrové ocelové a plastové sudy
 W výkon: 1100 W, 1 topný okruh s termostatem

Typ HM, bezpečné ohřívání plynových 
lahví, sudů a IBC nádrží

 W k nahřívání nebo k udržení konstantní teploty
 W pro nádoby s objemem 25 až 1.000 litrů, případně pro 
standardní plynové láhve s Ø cca 230 mm



Přiobjednejte si zároveň
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Provedení verze bez ex-ochrany

Typ HM 1 HM 2 HM 3 HM-G

Vhodné pro 25/30 l ocelová / plastová nádoba 50/60 l ocelový / plastový sud 200 litrový ocelový / plastový sud plynová láhev Ø 230 mm
Obvod nádoby min [mm] 870 1100 1800 680
Obvod nádoby max [mm] 1000 1250 1900 830
Výška [mm] 400 460 450 1050
Výkon [W] 200 250 450 450
Obj. č. 117-721-S0 117-722-S0 117-723-S0 236-439-S0
Cena Kč / ks 16.800,- 18.900,- 19.900,- 29.900,-

od 16.800,-

Topný plášť typ HM 2, 
pro 50 / 60 litrové sudy, 
Obj. č. 117-722-S0

Topné pláště

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

Topný plášť typ HM 3, vhodný pro 200 litrové sudy, 
Obj. č. 117-723-S0

Topný plášť typ HM 1, pro 25-/30-l sudy 
a balonové kanystry, 
Obj. č. 117-721-S0

Topný plášť typ HM-G, pro plynové 
láhve s Ø cca 230 mm a délkou 
(vč. ventilu) cca 1075 až 1630 mm, 
Obj. č. 236-439-S0

 W z netřepivého a vodě odolného polyamidového nátěru
 W silikonem izolovaná topná spirála
 W včetně termostatu, rozsah regulace 0 - 90°C
 W přívod: 230 V
 W druh ochrany IP 44
 W 5m připojovací kabel

Izolační kryt z nylonu

pro 200litrové ocelové a 
220litrové plastové sudy, 
zabrání rychlé ztrátě tepla, 
Obj. č. 236-440-S0, Kč 8.750,-

Topné pláště DENIOS pro-line s digitální 
regulací teploty, pro IBC nádrže a 200litrové 
sudy, naleznete na našem online-shopu:

denios.shop/topne-plaste

Digitální topné pláště pro-line 
pro 200litrové sudy 
(vice informací na našem online shopu), 
Obj. č. 267-308-S0, Kč 32.642,-



Obj. č. 178-874-S0

88.300,-

Obj. č. 176-398-S0

124.000,-

Obj. č. 129-157-S0

6.600,-

Provedení Ex chráněná verze

Typ HM 3AEX HM 4EX

Vhodné pro
200 litrový ocelový / plastový 

sud
1000 litrové IBC

Obvod nádoby min [mm] 1800 4060
Obvod nádoby max [mm] 1950 4310
Výška [mm] 850 950
Výkon [W] 720 1700
Obj. č. 178-874-S0 176-398-S0
Cena Kč / ks 88.300,- 124.000,-

 W bezpečné ohřívání speciálně v oblastech s nebezpečím výbuchu

Topný plášť typ HM 4 Ex, pro standardní IBC nádrže 
(také k ohřívání 4x 200 l ocelových sudů)

Topné pláště

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

Topný plášť typ HM 3A Ex, pro 200litrové sudy 
(vhodný také pro HDPE nádoby)

Topný plášť pro IBC a 200 l sudy v EX zónách

Izolační kryt pro IBC/KTC nádrže

 W i pro EX - oblasti
 W ideální kombinace s topným pláštěm typu HM4 nebo typu HM4Ex
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 W certifikováno dle Atex - II 2 G Ex e II T3 (zóny 1 a 2)
 W automatické ovládání teploty -  topné pásy dosahují teploty až 80°C (na stěně sudu), resp. 55°C (IBC)
 W druh ochrany IP 44
 W elektrická připojka: 240 V

Flexibilní topné pláště typu HM-Ex pro plynové lahve, sudy a IBC

 W Izolační kryt k ochraně horní plochy IBC proti rychlému 
ochlazení

 W topné pláště podporují a urychlují pracovní procesy díky ohřívání kapalin
 W ze speciálního elastomeru a materiálu ze skelné tkaniny potažené silikonem, s patentovanou technologií ohřívání
 W dodáváno s 5m kabelem (bez zástrčky)



EX topné pláště v různých velikostech - dle Vašich požadavků - jsou k dodání na 
poptávku, kontaktujte nás!
Topné pláště s digitálním termostatem dle Atex naleznete na našem e-shopu!

od 70.500,-

Provedení Ex chráněná verze

Typ HM 1Ex HM 2Ex HM-GEx HM-GCEx

Vhodné pro
25/30 l ocelovou / plastovou 

nádobu
50/60 l ocelový / plastový sud plynovou láhev Ø 230 mm plynovou láhev Ø 230 mm

Obvod nádoby min [mm] 870 1100 680 680
Obvod nádoby max [mm] 1020 1250 830 830
Výška [mm] 400 460 1050 1050
Výkon [W] 90 130 100 100
Provedení s automatickou regulací teploty s termostatem
Obj. č. 236-434-S0 236-436-S0 236-437-S0 236-438-S0
Cena Kč / ks 70.500,- 72.900,- 83.100,- 119.000,-

Topné pláště

Topný plášť typ HM-GCEx, 
zóna 1 a 2, včetně termostatu 
(schváleno pro Ex oblasti)

Topný plášť typ HM 2Ex, 
pro 50 / 60 litrové ocelové 
/ plastové sudy

Topný plášť typ HM 1Ex, 
pro 25 / 30 litrové ocelové 
a plastové nádoby

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 159
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Mnoho laboratoří a průmyslových procesů 
vyžaduje konstantní uskladnění plynů. Pokud 
kapalina v plynové láhvi rychle klesá, může 
se na povrchu lahve vytvořit led - negativní 
vliv na stabilitu průtoku plynu.
Topné pláště udrží plynové láhve na 
požadované konstantní teplotě a zajistí 
stabilitu průtoku plynu.

Topný plášť typ HM-GEx, pro 
plynové láhve

 W vhodný pro plynové láhve standardních 
velikostí: Ø cca 230 mm, celková délka cca 
1075 až 1630 mm (délka vč. ventilu)

 W schváleno dle ATEX:
Ex II 2 G D Ex e IIC T4 Gb /
(IECEX) tb IIIC T135°C Db (zóna 1 a 2)

 W certifikované a automatické řízení teploty: 
max. teplota stěny 70 °C 
(plynové láhve-stěna)

 W el. přípojka: 240 V
 W na přání: Ex topný plášť vč. zabudovaného 
termostatu pro manuální regulaci: 0 až 
max. 50°C (teplota stěny)

Topný plášť typ HM 1Ex / HM 2Ex, 
pro nádoby a sudy

 W vhodný pro ocelové nebo plastové sudy s 
objemem 25 až 60 litrů

 W schváleno dle ATEX:
Ex II 2 G D Ex e IIC T4 Gb /
(IECEX) tb IIIC T135°C Db (zóna 1 a 2) 

 W certifikované a automatické řízení teploty: max. 
teplota stěny 80 °C (stěna sudu)

 W IP 54
 W elektrická připojka: 240 V
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Jednoduchá manipulace
Při manipulaci s nebezpečnými látkami vzniká největší rizikový potenciál. Proto Vám nabízíme nejen profesionální prostředky pro 
bezpečný transport a manipulaci, ale také možnost bezpečného zachycení a odstranění případného úniku těchto látek.

viz strana 264-265

NOVINKA

INOVACE

Detektor úniku 
nebezpečných kapalin 
SpillGuard®

IBC Recobulk

168

Přeprava Li-Ion 
baterií
viz strana 186

viz strana 256

Mobilní havarijní 
sada DENSORB 
Caddy Small

NOVINKA

NOVINKA

od strany
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FALCON bezpečnostní konve

Bezpečné zvedání a přeprava nádob 
s nebezpečnými látkami

179od strany

od strany 224
Sudové zdvižky

Nádrže ke skladování a k likvidaci kapalin162

Tankovací zařízení164

Sudy, IBC nádrže, kanystry168

Bezpečnostní konve a nádoby178

FALCON stáčecí konve LubriFlex184

Čerpadla pro sudy a nádoby, míchací zařízení193

Zemnící kabely202

Sudové podstavce a vozíky214

Kleště na sudy218

Sudové zdvižky a přídavné zařízení220

Detektor úniku nebezpečných kapalin Spillguard®264
Těsnící systémy na kanály266

Záchytné vany na úkapy a sudové těsnící pásy268

Bezpečnostní a ochranné sudy270

DENSORB sorbenty a olejové zátarasy232

DENSORB nouzové sady254

DENSORB granuláty260
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 Nádrže ke skladování a k likvidaci kapalin

Objem [l] 700 1000
Vnější rozměry D x Š x V [mm] 1135 x 757 x 1210 1135 x 757 x 1640
Obj. č. 117-773-S0 117-777-S0
Cena Kč / ks 17.700,- 23.800,-

TOP CENA

Obj. č. 117-773-S0

17.700,-

Přiobjednejte si zároveň

Nádrže ke skladování a k likvidaci kapalin

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: 2 - 3 týdny 

pro umístění uvnitř (zóna 2)

Plnící armatura se spojkou pro tankovací 
vozík, Obj. č. 117-802-S0, Kč 3.950,-

Odsávací přípojka pro vyprázdnění 
pomocí cisterny, pro TA 700, 
Obj. č. 117-783-S0, Kč 3.550,-

Armatury

Odsávací přípojka pro vyprázdnění 
pomocí cisterny, pro TA 1000, 
Obj. č. 130-199-S0, Kč 3.750,-

DENSORB sada sorbentů - mobilní 
nebo stacionární

Nádrže ke skladování a k likvidaci kapalin

 W stabilní vnější nádoba ze zinkované 
oceli s podjízdnou paletou z ocelových 
trubek

 W vnitřní nádoba z PE, absolutně odolná 
vůči korozi, není nutná údržba

 W 4 plnící a odnímatelná hrdla s vnitřním 
závitem 2"

 W sériově s odvětrávací armaturou 
a optickým ukazatelem úkapů a 
stavoznakem

 W pro skladování olejů a nafty

 W pro sběr, skladování, přepravu a likvidaci vodu ohrožujících látek
 W s DIBT schválením a schválením pro přepravu dle GGVS/GGVE pro balící skupiny II + III



DIBt
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Přiobjednejte si zároveň

Elektrické čerpadlo WA 50-N ke stáčení 
nafty a topných olejů, s automatickou 
čerpací pistolí, vč. upevňovací konzole 
(k dodání na přání průtokoměr), 
Obj. č. 117-608-S0, 
Kč 19.100,-

Ruční čerpadlo pro skladovací nádrž TA ke 
stáčení nafty a topného oleje, 
délka hadice 1,5 m, Obj. č. 117-570-S0, 
Kč 4.050,-

Nádrže ke skladování a k likvidaci kapalin

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: 2 - 3 týdny 

Legenda
1. ocelový plášť
2. PE vnitřní nádoba
3. napouštěcí hrdlo
4. stavoznak
5. objímka k volnému použití
6. odnímatelné hrdlo
7. paleta z ocelových trubek
8. optický ukazatel úkapů

Náčrt principu

 Allgemeine Bauaufsichtliche 
Zulassung –  Z-40.21-133

Sériově vybaveno 
stavoznaky.

Sériově vybaveno s 
odvětrávací armaturou.

pro sudová čerpadla typ W, 
Obj. č. 173-296-S0, Kč 7.500,-

pro sudová čerpadla typ HP 40, 
Obj. č. 173-295-S0, Kč 7.500,-

Uzavíratelný plnicí trychtýř 
se sítkem, 
Obj. č. 117-781-S0, 
Kč 7.300,-

2-stupňový schod, rozměry Š x H x V (mm): 
620 x 630 x 400, 
Obj. č. 117-782-S0, Kč 5.450,-

Sudové čerpadlo typ HP se standardním 
čepovacím ventilem 
(k dodání na přání průtokoměr), 
Obj. č. 117-541-S0, Kč 8.650,-

PrůtokoměrStáčecí čerpadla

UN Povo-
lení pro 
transport
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Typ mobilní čerpací stanice na naftu

Vybavení s čerpadlem, výdejní pistolí a hadicí s čerpadlem, výdejní pistolí, hadicí a průtokoměrem

Objem [l] 250 450 250 450
UN-schválení dle ADR 1.1.3.1C D/BAM 12943/31H2 dle ADR 1.1.3.1C D/BAM 12943/31H2
Obj. číslo jmenovité napětí [V] 12 214-357-S0 – 222-102-S0 222-105-S0
Čerpací množství max [l/min] 35 – 35 35
Obj. číslo jmenovité napětí [V] 24 214-358-S0 194-026-S0 222-103-S0 222-106-S0
Čerpací množství max [l/min] 70 70 70 70
Obj. číslo jmenovité napětí [V] 214-402-S0 194-025-S0 – –
Čerpací množství max [l/min] 56 35 – –
Obj. číslo jmenovité napětí [V] 230 – 194-027-S0 222-104-S0 222-107-S0
Čerpací množství max [l/min] – 56 56 56
Cena Kč / ks 17.900,- 26.200,- 22.500,- 30.800,-

UN Povolení 
pro transport

CENOVÝ HIT

od 17.900,-

Mobilní čerpací zařízení na naftu

Mobilní čerpací zařízení z polyethylenu (PE)

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: 2 týdny 

 W vyrobeno kompletně z ekologického plastu (PE)
 W integrovaný odkládací prostor pro 4 m čerpací hadici, automatickou čerpací pistoli a uzemňovací kabel
 W vysoce výkonné elektrické čerpadlo
 W kulový ventil pro zamezení odběru
 W veškeré příslušenství je chráněno v úložném prostoru, který zároveň slouží jako záchytná vana pro 
nepatrné úniky

Mobilní čerpací nádrž na naftu PolyMove typ PM 250 
se vejde i s otevřeným víkem do malého dopravního 
prostředku. Délka hadice je dostačující pro komfortní 
tankování z bočních nebo zadních dveří.

Mobilní čerpací nádrž na naftu 
PolyMove s objemem 250 litrů.

 W pro pohodlné a bezpečné tankování vašich dieselových pracovních strojů a užitkových vozidel 
na libovolném místě šetří náklady na dopravu k čerpacím stanicím



Přiobjednejte si zároveň

UN Povolení 
pro transport
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 Obj. č. Cena Kč / ks

Digitální průtokové počítadlo k dodatečnému 
vybavení 221-731-S0 5.600,-

LED lampa akumulátorová pro PM 250 195-350-S0 550,-

Záchytná vana pro čerpací stanici PM 250 162-286-S0 7.450,-

Záchytná vana pro PM 450 195-351-S0 6.700,-

Práškový hasicí přístroj ABC, 2 kg 195-498-S0 2.050,-

Sorbentní mobilní sada 116-660-S0 1.450,-

Protiskluzová rohož pro bezpečnost při přepravě 216-909-S0 680,-

Upínací pás s račnou typ PM 250 216-907-S0 460,-

4 bezpečnostní pásy k typu PM 450 195-352-S0 1.550,-

Mobilní čerpací zařízení na naftu

Vhodná záchytná vana pro typ PM 450 s 
optickým ukazatelem úniku k předpisovému 
stacionárnímu skladování, 
Obj. č. 195-351-S0, Kč 6.700,-

Sériově s praktickou 
akumulátorovou LED lampou

Transparentní přihrádka na 
dokumenty v ochranném víku 
(typ 450)

Integrovaná madla na obou stranách 
umožňují snadnou manipulaci s nádrží

Robustní, uzamykatelné 
ochranné víko

Snadná manipulace díky integro-
vaným prolisům

Výdejní pistole má své pevně stanovené 
místo ve speciálně pro ni připraveném 
prostoru, díky tomu jsou zbytky kapek 
cíleně zachyceny a okolní prostor celého 
zařízení zůstává čistý

Splňují podmínky pro mezinárodní 
přepravu nebezpečného nákladu 
na komunikacích dle Evropské 
dohody (ADR); ostatní nádoby až 
do celkového množství 1000 litrů 
mohou být přepravovány bez ADR 
oprávnění a zvláštního označení 
vozidla.

Příklad použití: Nejlépe se hodí pro přepravu malým 
nákladním autem nebo pick-upem. Optimální zajištění při 
přepravě díky protiskluzovým rohožím a bezpečnostním 
popruhům (viz příslušenství). Zajištění dodávky paliva 
přímo na místě.

Výřez pro napájecí kabel umožňuje zamčení 
ochranného víka při napájení elektrickým 
proudem

Protiskluzová rohož pro bezpečnost 
při přepravě, 
Obj. č. 216-909-S0, Kč 680,-

Mobilní čerpací stanice typ PolyMove, s 
objemem 450 litrů, uspěla v testu pádu z 
výšky 1,2 m při teplotě -20 °C.

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: 2 týdny 



od 2.250,-

od 1.650,-
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Objem [l] 35 60 100 200 300 500 750 1000

Ø x V [mm] 320 x 500 420 x 640 450 x 810 550 x 1030 655 x 1110 770 x 1230 970 x 1170 1080 x 1260
Obj. č. transparentní 136-930-S0 136-931-S0 136-933-S0 136-934-S0 136-936-S0 136-937-S0 136-939-S0 136-940-S0
Cena Kč / ks 1.650,- 2.250,- 3.450,- 4.900,- 7.050,- 10.700,- 14.600,- 17.300,-

Obj. č. černá verze 136-942-S0 136-943-S0 136-964-S0 136-966-S0 136-967-S0 136-968-S0 136-969-S0 136-972-S0
Cena Kč / ks 1.900,- 2.600,- 3.800,- 5.300,- 7.500,- 11.400,- 15.400,- 18.900,-

Příslušenství – Záchytná nádoba
Objem [l] – 80 120 210 400 500 750 1000
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
DIBt schválení – 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. transparentní – 179-694-S0 179-695-S0 179-697-S0 179-698-S0 179-699-S0 179-700-S0 179-701-S0
Cena Kč / ks – 2.250,- 2.750,- 4.600,- 8.100,- 9.950,- 13.700,- 16.800,-

Obj. č. černá verze – 179-702-S0 179-703-S0 179-705-S0 179-706-S0 179-707-S0 179-708-S0 179-709-S0
Cena Kč / ks – 2.600,- 3.250,- 5.150,- 8.800,- 10.300,- 14.300,- 16.500,-

Přiobjednejte si zároveň

Skladovací a dávkovací nádoby

Záchytná vana pro skladovací 
a dávkovací nádoby, přírodní 
nebo černá, s objemem 80 až 
1000 litrů.

 W vhodné např. pro skladovací a 
dávkovací nádoby

 W k rychlému zachycení úkapů
 W UV stabilní, potravinářsky 
nezávadné

 W integrovaná litrová stupnice

Skladovací a dávkovací nádoby z plastu
 W válcovité nádoby z UV stabilního polyethylenu (PE), který je vhodný do potravinářství
 W vybavené rozměrným rámem pro individuální montáž čerpadel, míchaček apod.
 W tvarovaná závitová objímka (3/4")
 W záslepka s EPDM těsněním 3/4"
 W vhodné pro látky citlivé na světlo
 W uzamykatelné šroubovací víko DN 160 s EPDM těsněním

Skladovací a dávkovací nádoba 
se záchytným objemem 200 až 
500 litrů.

Skladovací a dávkovací 
nádoba se záchytným 
objemem 35 až 100 litrů.

Skladovací a 
dávkovací nádoba 
s stupnicí.

Záchytná nádoba

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

 Allgemeine Bauaufsichtliche 
Zulassung –  Z-40.22-518DIBt

Zástrčný zámek pro válcovité 
nádoby s objemem 60-1000 litrů, 
Obj. č. 256-918-S0, 
Kč 1.050,-

Plnící trychtýř z polyethylenu (PE) 
s víkem, pro nádoby s objemem 
od 200 litrů
Obj. č. 256-919-S0, Kč 9.900,-
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Skladovací a dávkovací nádoby s velkým 
objemem

Skladovací a dávkovací nádoby s 
objemem 1100 až 3000 litrů.

 Skladovací a dávkovací nádoby s velkým objemem

Objem [l] 1100 1400 1700 2000 2050 2400 2500 3000
Ø x V [mm] 1100 x 1340 1100 x 1660 1210 x 1625 1310 x 1715 1210 x 2000 1310 x 1950 1470 x 1660 1470 x 1965
Obj. č. 256-910-S0 256-911-S0 256-912-S0 256-913-S0 257-229-S0 256-914-S0 256-915-S0 256-916-S0
Cena Kč / ks 18.600,- 23.100,- 28.600,- 31.600,- 32.900,- 39.800,- 42.200,- 50.300,-

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

od 18.600,-

Rozsáhlé příslušenství ke skladovacím 
a dávkovacím nádobám

Montáž vč. 
příslušenství!

Skladovací a dávkovací nádobyPříslušenství prosím objednejte 
zároveň s nádrží!

 W šroubovací víko s odvzdušněním
 W integrovaná stupnice
 W s plochou pro montáž armatur
 W průsvitná

Hranatá skladovací a dávkovací nádržka s objemem 250 litrů, 
vnější rozměry d x š x v [mm]: 550 x 550 x 1060

T tvarovaná montážní deska nabízí dostatek 
prostoru k připevnění armatur.

Skladovací a dávkovací nádoby s 
objemem 1100 až 3000 litrů.

 W uzamykatelné šroubovací víko DN 160 s EPDM těsněním
 W se stupnicí pro kontrolu stavu naplnění
 W s tvarovanou závitovou objímkou 3/4", s možností vyvrtání otvoru pro vyprázdnění nádoby
 W 4 tvarované vložné matičky M6 pro upevnění k podlaze (upevňovací sada není součástí dodávky)

Hranaté skladovací a dávkovací nádržky

 W válcovité nádoby z chemicky odolného, UV stabilního 
polyethylenu (PE), který je vhodný do potravinářství

 W velký, excentrický otvor DN 380 usnadní stáčení

 W z chemicky odolného, UV stabilního polyethylenu (LLD-PE), který je vhodný do potravinářství
 W s pravoúhlou montážní destičkou

Obj. č. 256-917-S0

7.850,-



Objem [l] 600 600 800 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Barva transparentní transparentní transparentní transparentní transparentní transparentní transparentní transparentní transparentní transparentní černá verze
Vnější rozměry 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
Vnější výška [mm] 1000 1000 1000 1160 1160 1160 1160 1160 1160 1160 1160
Plnící otvor DN 150 DN 225 DN 150 DN 150 DN 225 DN 150 DN 225 DN 150 DN 150 DN 225 DN 150
Vypouštěcí otvor DN 50 DN 80 DN 50 DN 50 DN 50 DN 50 DN 50 DN 50 DN 80 DN 50 DN 50

Provedení PE PE PE Dřevo Composite PE PE Ocelový rám Ocelové 
ližiny

Ocelové 
ližiny PE

Obj. č. 266-151-S0 266-152-S0 266-153-S0 266-154-S0 266-155-S0 266-156-S0 266-157-S0 266-158-S0 266-159-S0 266-160-S0 266-161-S0
Cena Kč / ks 10.504,- 10.868,- 11.024,- 10.036,- 10.036,- 11.856,- 11.856,- 12.194,- 12.636,- 12.636,- 12.142,-

Cena Kč / ks od 4 ks 9.854,- 10.244,- 10.374,- 9.412,- 9.412,- 10.504,- 11.232,- 11.570,- 12.064,- 12.064,- 11.492,-

NOVINKA
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1000 1000 1000

NOVINKA

Objem [l] 600 600 800 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Barva transparentní transparentní transparentní transparentní transparentní transparentní transparentní transparentní černá verze černá verze
Vnější rozměry 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
Vnější výška [mm] 1000 1000 1000 1160 1160 1160 1160 1160 1160 1160
Plnící otvor DN 150 DN 225 DN 150 DN 150 DN 225 DN 150 DN 225 DN 150 DN 150 DN 225
Vypouštěcí otvor DN 50 DN 80 DN 50 DN 50 DN 50 DN 50 DN 50 DN 80 DN 50 DN 50
Provedení PE PE PE Composite Composite PE PE Ocelové ližiny PE PE
Obj. č. 266-162-S0 266-163-S0 266-164-S0 266-165-S0 266-166-S0 266-167-S0 266-168-S0 266-169-S0 266-170-S0 266-171-S0
Cena Kč / ks 11.570,- 11.934,- 12.142,- 11.050,- 11.050,- 12.948,- 12.948,- 13.910,- 13.312,- 13.728,-

Cena Kč / ks od 4 ks 10.790,- 11.310,- 11.024,- 10.010,- 10.374,- 11.310,- 12.324,- 13.234,- 12.662,- 13.130,-

od 9.412,-

IBC nádrže z plastu

IBC kontejner
 W nádoby z HDPE, UV stabilizované
 W robustní, zinkované mřížové rámy
 W prostorově úsporné, stohovatelné
 W velkoplošná tabule pro popisky
 W zaplombovatelný vtokový a výtokový otvor
 W s PE, dřevěným nebo ocelovým rámem nebo paletou s ocelovými ližinami
 W plnící otvor DN 150 nebo DN 225
 W vypouštěcí otvor DN 50 nebo DN 80

IBC kontejner na 
nebezpečný náklad

 W UN schválení UN 31HA1/Y/..
 W nádoby z HDPE, UV stabilizované
 W robustní, zinkované mřížové rámy
 W prostorově úsporné, stohovatelné
 W velkoplošná tabule pro popisky
 W zaplombovatelný vtokový a výtokový otvor
 W s paletou s PE, dřevěnými nebo ocelovými ližinami
 W Plnící otvor DN 150 nebo DN 225
 W Vypouštěcí otvor DN 50 nebo DN 80



NOVINKA
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Objem [l] 1000 1000 1000

Vnější rozměry D x Š [mm] 1200 x 1000 1200 x 1000 1200 x 1000
Vnější výška [mm] 1160 1160 1160
Plnící otvor DN 150 DN 150 DN 225
Vypouštěcí otvor DN 50 DN 50 DN 80
Provedení PE Ocelové ližiny Ocelové ližiny
Obj. č. 266-173-S0 266-174-S0 266-175-S0
Cena Kč / ks 14.274,- 14.664,- 15.262,-

Cena Kč / ks od 4 ks 12.896,- 14.014,- 14.664,-

Objem [l] 1000 1000

Vnější rozměry D x Š [mm] 1200 x 1000 1200 x 1000
Vnější výška [mm] 1171 1171
Plnící otvor DN 150 DN 225
Vypouštěcí otvor DN 50 DN 50
Provedení PE PE
Obj. č. 267-852-S0 267-853-S0
Cena Kč / ks od 0 ks 13.700,- 13.700,-

Cena Kč / ks od 4 ks 13.150,- 13.150,-

Obj. č. 266-172-S0

16.094,-

NOVINKA

IBC kontejner v provedení Ex

provedení pro nebezpečné látky je schváleno pro 
přepravu silniční, železniční a námořní

NOVINKA

IBC nádrže z plastu

IBC kontejner v provedení Ex

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: 1 týden 

 W UN schválení UN 31HA1/Y/..
 W s antistatickou vnější vrstvou - k použití v Ex zóně 1 a 2
 W uzemnění obsahu skrz armatury
 W k použití na zboží s maximální hustotou 1,6
 W nádoby z HDPE, UV stabilizované
 W robustní, zinkované mřížové rámy
 W prostorově úsporné, stohovatelné
 W velkoplošná tabule pro popisky
 W zaplombovatelný vtokový a výtokový otvor
 W s paletou s PE nebo s ocelovými ližinami
 W plnící otvor DN 150 nebo DN 225
 W vypouštěcí otvor DN 50 nebo DN 80

 W s ocelovým opláštěním - k zabránění vzniku elektrostatických výbojů
 W ocelové opláštění nádoby zabrání vzniku elektrostatických výbojů
 W použití v Ex zónách 1 a 2
 W UN schválení UN 31HA1/Y/..
 W vysoká odolnost vůči mechamickému a tepelnému zatížení
 W robustní, zinkované mřížové rámy
 W prostorově úsporné, stohovatelné
 W velkoplošná tabule pro popisky
 W zaplombovatelný vtokový a výtokový otvor

IBC kontejner na nebezpečný náklad, 
s kulovým kohoutem

 W 2'‘ kulový kohout s těsněním viton
 W s odvzdušňovacím ventilem ve šroubovacím víku
 W UN schválení 31HA1/Y/..
 W nádoby z HDPE, UV stabilizované
 W robustní, zinkované mřížové rámy
 W prostorově úsporné, stohovatelné

S antistatickou vnější vrstvou - 
k použití v Ex zóně 1 a 2



Záchytné vany pro IBC 
nádrže z nerezu
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NOVINKA

IBC nádrže z plastu

IBC z nerezu

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: 3 - 4 týdny 

viz strana

48

Detailní vyobrazení: kulový kohout 2" 
z nerezu

Detailní vyobrazení: šroubovací 
víko se 6 šrouby s okem

Bezrámová konstrukce dělá nádrž 
obzvláště prostorově úspornou a 
lehkou

Pětinásobně stohovatelné díky stabilní rámové 
konstrukci z pozinkované oceli

 W schváleno pro kapalné nebezpečné látky balící skupiny II a III
 W skladování hodnotných látek nebo agresivních chemikálií
 W sběr nebezpečných odpadních látek nebo zbytkových množství za účelem pozdějšího odstranění (recyklace)

 W vhodné pro aktivní a pasivní skladování sběrných nádob a nádob ke stáčení
 W číslo UN schválení 31A/Y/..
 W pětinásobně stohovatelné nerezové IBC s pozinkovaným přepravním 
podstavcem

 W podjízdné transportními zařízeními, stohovatelné
 W horní díl vybaven uzávěrem DN 400 se šroubovacím víkem (těsnění z NBR) 

a 6 šrouby s oky, bezpečnostním ventilem (přednastavený na 0,4 bar) a 
odvětrávacím hrdlem

 W spodní díl s kulovým kohoutem 2" (uzávěr z nerezu) pro optimální 
vyprazdňování zbytků

 W k dodání také v provedení, které je vhodné do potravinářství

 IBC z nerezu

Objem [l] 1000 1000
Vnější rozměry D x Š x V [mm] 1215 x 1015 x 1550 1150 x 1150 x 1160
Hmotnost [kg] 214 160

Provedení 5-násobně stohovatelné stohovatelné do 2 (v naplněném stavu) 
nebo do 3 (v prázdném stavu) úrovní

Obj. č. 137-266-S0 257-240-S0
Cena Kč / ks 94.400,- 96.800,-

Obj. č. Potravinářsky nezávadné 260-139-S0 260-140-S0
Cena Kč / ks 97.300,- 98.900,-



Přiobjednejte si zároveňSudový klín z polyethylenu 
- k šikmému postavení sudů 
pro optimální vyprazdňování

Objem [l] 60,0 60,0 120,0 120,0 212,0 212,0 212,0 212,0

Ø x V [mm] 375 x 615 398 x 575 453 x 830 453 x 830 610 x 880 610 x 880 610 x 880 610 x 880
Zátkové šroubení 1 – – – – – – 3/4“ 3/4“
Zátkové šroubení 2 – – – – – – 2“ BSP 2“ BSP
Vnitřní povrch bez úpravy lakovaný bez úpravy lakovaný bez úpravy lakovaný bez úpravy lakovaný
UN-schválení 1A2/X65/S/... 1A2/X100/S… 1A2/X170/S… 1A2/X170/S… 1A2/X420/S.. 1A2/X420/S.. 1A2/X420/S.. 1A2/X420/
UN-schválení – – – – 1A2/Y1.5/150/ 1A2/Y1.5/150/ 1A2/Y1.5/150/ 1A2/Y1.5/150/
Obj. č. 266-150-S0 217-273-S0 187-202-S0 187-203-S0 174-026-S0 174-029-S0 174-028-S0 174-030-S0
Cena Kč / ks 1.675,- 2.200,- 2.150,- 2.300,- 2.750,- 3.050,- 3.050,- 3.200,-

Cena Kč / ks od 4 ks 1.600,- 2.100,- 2.050,- 2.200,- 2.600,- 2.900,- 2.900,- 3.050,-

Obj. č.
129-141-S04.800,- Obj. č.4.800,-
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Obj. č.
148-365-S01.050,- Obj. č.

148-431-S01.950,-

Ocelové sudy a příslušenství

Nerezový trychtýř 
pro sudy se zátkami, 
2" Tri-Sure

Sudy s víkem z oceli, 60 až 212 litrů

Sudy z oceli, 60 a 200 litrů

 W se 3/4" a 2" zátkovým šroubením
 W zvenku lakováno

 W zvenku lakováno

Stavoznak typ FS, pro 60 a 
200litrové sudy se 3/4" otvorem, 
vhodný např. pro olej, nemrznoucí 
směs, naftu a topný olej 
Obj. č. 137-715-S0, Kč 1.150,-

Stavoznak zamezu-
jící přelití sudů pro 
2"- a 3/4" závity, 
s transparentním 
ochranným víkem

Sudový podstavec DT 1 / 200 z oceli, 
pro 200/220 l sudy

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

 W s UN schválením

 W s UN schválením

NOVINKA

Objem [l] 30,0 30,0 60,0 60,0 120,0 120,0 216,5 216,5

Ø x V [mm] 280 x 532 280 x 532 395 x 570 355 x 655 460 x 823 460 x 823 585 x 882 585 x 884
Zátkové šroubení 1 3/4“ 3/4“ 3/4“ 3/4“ 3/4“ 3/4“ 3/4“ 3/4“
Zátkové šroubení 2 2“ Trisure 2“ Trisure 2“ BSP 2“ Trisure 2“ Trisure 2“ Trisure 2“ BSP 2“ Trisure
Vnitřní povrch bez úpravy lakovaný bez úpravy lakovaný bez úpravy lakovaný bez úpravy lakovaný
UN-schválení 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/X1.2/250/.. 1A1/Y1.8/250/...
Obj. č. 266-144-S0 266-145-S0 122-851-S0 266-146-S0 266-147-S0 266-148-S0 117-976-S0 266-149-S0
Cena Kč / ks 1.375,- 1.625,- 1.900,- 2.238,- 2.375,- 2.875,- 2.300,- 3.125,-

Cena Kč / ks od 4 ks 1.313,- 1.550,- 1.800,- 2.125,- 2.225,- 2.725,- 2.150,- 2.975,-
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Sudové zdvižky

Pákový uzávěr pro bezpečné 
uzavření víka

Objem [l] 30 30 30 60 60 120 220 220

Ø x V [mm] 312 x 520 312 x 520 312 x 520 400 x 620 400 x 620 500 x 790 590 x 978 590 x 978

Provedení Postranní madla S přetlakovým 
ventilem zátka ve víku Postranní madla S přetlakovým 

ventilem
S přetlakovým 

ventilem – S přetlakovým 
ventilem

UN-schválení 1H2/X60/S/… 1H2/X61/S/… 1H2/Y1.4/100/… 1H2/X74/S/… 1H2/X88/S/… 1H2/X170/S/... 1H2/X318/S/... 1H2/X318/S/...
Obj. č. 266-131-S0 266-132-S0 266-133-S0 266-134-S0 266-135-S0 266-136-S0 266-138-S0 266-139-S0
Cena Kč / ks 770,- 814,- 924,- 1.078,- 1.144,- 1.705,- 2.167,- 2.310,-

Cena Kč / ks od 4 ks 726,- 770,- 869,- 1.023,- 1.089,- 1.628,- 2.068,- 2.189,-

Sudy z plastu

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

viz strana
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Sudy s víkem z polyethylenu (PE)

 W s upínacím kroužkem jako ochrana proti vysypání nebo zašpinění obsahu
 W jednoduché plnění díky velkému otvoru
 W z chemicky vysoce odolného a ekologického polyethylenu (PE)

 W s UN-schválením



Objem [l] 120 220 220 220

Provedení – – – vodivý
Ø x V [mm] 493 x 745 581 x 935 581 x 935 581 x 935
Zátkové šroubení 1 S70x6 (2“ hrubý) S70x6 (2“ hrubý) S70x6 (2“ hrubý) S70x6 (2“ hrubý)
Zátkové šroubení 2 3/4“ 3/4“ S56x4 (2“ TriSure) S56x4 (2“ TriSure)
UN-schválení 1H1/Y1.9/200/... 1H1/X1.3/250/... 1H1/Y1.9/200/... 1H1/Y1.6/200/…
Obj. č. 266-140-S0 266-141-S0 266-143-S0 266-142-S0
Cena Kč / ks 1.881,- 2.244,- 2.244,- 2.838,-

Cena Kč / ks od 4 ks 1.804,- 2.123,- 2.123,- 2.695,-

Obj. č.
116-035-S06.200,-

 W snadno a rychle umístitelné
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vhodný pro Ex zóny 1 a 2, 
Obj. č. 266-142-S0, Kč 2.838,-

Přiobjednejte si zároveň

Sudy z plastu

Pečetící víko 3/4“(BJ = 25 kusů)
Obj. č. 174-149-S0
Kč 450,- / BJ

Pečetící víko 2“(BJ = 25 kusů)
Obj. č. 174-151-S0
Kč 450,- / BJ

Sudové těsnící pásy z polyuretanu (PU)

Sudový těsnící pás v praktickém kufříku, 
rozměry Š x H x V (mm): 380 x 300 x 90, 
Obj. č. 116-035-S0, Kč 6.200,-

 W se zátkovým šroubením
 W vyrobeny z ekologického polyethylenu (PE)

 W pro ocelové a plastové sudy
 W odolné vůči olejům a mnoha kyselinám a louhům
 W nylonový pás (4 m dlouhý) s praktickým 
rychlouzávěrem

 W rozměr pásu D x Š (mm): 300 x 180
 W v praktickém přenosném kufříku

Sudy se zátkami z polyethylenu (PE)

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 
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 Sudové víko z PE

Vnější průměr [mm] 378 500 581
Oblast použití 60 litrové sudy 120 litrové sudy 200 litrové sudy
Balící jednotka (BJ) 5 ks 5 ks 5 ks
Obj. č. transparentní 257-250-S0 257-249-S0 257-248-S0
Cena Kč / BJ 2.500,- 2.700,- 2.950,-

Sudové kryty

 W vysoce kvalitní kryt s gumovým páskem
 W vodotěsné
 W omyvatelné, lehce čistitelné
 W průměr: 600 mm
 W balicí jednotka: 10 ks

 Sudové kryty

Balící jednotka (BJ) 10 ks
Obj. č. hnědá verze 157-635-S0
Obj. č. transparentní 157-638-S0
Cena Kč / BJ 3.200,-

 Sudový kryt typ DF

Vnější průměr [mm] 600
Obj. č. černá verze 129-137-S0
Obj. č. červená verze 181-980-S0
Obj. č. žlutá verze 181-981-S0
Obj. č. zelená verze 181-982-S0
Cena Kč / ks 970,-

Cena Kč / ks od 10 ks 920,-

od 920,-

Sudové víko z PE

průměr: 610 mm, výška: 
40 mm, Obj. č. 164-366-S0, 
Kč 2.750,-

 W vyrobené z ekologického polyethylenu (PE)
 W 4 úchyty pro jednoduchou montáž a demontáž
 W průhledné
 W 1 BJ = 5 kusů

od 500,- / ks

Ocelové sudy a příslušenství

Sudové víko z PE ve 
3 velikostech pro 
sudy s objemem 60, 
120 nebo 200 litrů.

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

 W pro 200litrové sudy jako ochrana před znečištěním

 W efektivní ochrana obsahu sudu
 W zajištění pod sudovým okrajem zajistí stabilitu

 W efektivní ochrana obsahu sudu

Bezpečnostní stáčecí víko Sudový kryt typ DF
 W bezpečnostní stáčecí kryt efektivně chrání před znečištěním
 W zbytky úkapů jsou bezpečně odváděny zpátky
 W pro 200litrové sudy s čepovými otvory z oceli
 W otvory pro 3/4" a 2" zátky - pro použití čerpadel a /nebo stavoznaků
 W vroubkované odstavné plochy zajišťují bezpečné postavení stáčecích 
nádob

Flexibilní víko (Ø 610 mm) z polyethylenu (PE) je volně položeno na sud a pod 
hranou sudu pevně přiléhá. Díky tomu je obsah sudu chráněn i během silného 
větru, například vůči listí a dalšímu znečištění.
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Objem [l] 5 10 20 20

Provedení – – – ExploSafe
Vnější rozměry D x Š x V [mm] 230 x 120 x 310 345 x 165 x 275 345 x 165 x 470 345 x 165 x 468
UN-schválení 3A1/Y/250/… 3A1/Y/100/... 3A1/Y/100/... 3A1/Y/100/…
Obj. č. 264-618-S0 218-954-S0 218-953-S0 264-617-S0
Cena Kč / ks 767,- 830,- 890,- 1.950,-

Cena Kč / ks od 10 ks 702,- 760,- 790,- 1.794,-

Objem [l] 5 10 20

Vnější rozměry D x Š x V [mm] 230 x 120 x 310 345 x 165 x 276 345 x 165 x 468
UN-schválení 3A1/X/250/… 3A1/X/250/… 3A1/X/250/…
Obj. č. 264-614-S0 264-615-S0 264-616-S0
Cena Kč / ks 845,- 1.027,- 1.144,-

Cena Kč / ks od 10 ks 767,- 936,- 1.037,-

NOVINKA

10

Přiobjednejte si zároveň

Bezpečnostní vypouštěcí hrdlo, na kanystry 
s objemem 5 a 10 litrů, šroubovací uzávěr, 
Obj. č. 264-626-S0, Kč 767,-

Přiobjednejte si zároveň

Bezpečnostní vypouštěcí hrdlo, na kanystry 
s objemem 5 a 10 litrů, šroubovací uzávěr, 

Vhodné příslušenství najdete v 
našem internetovém obchodě!

denios.shop/cz-online

NOVINKA

Kanystr s UN-schválením

 W UN-schválení pro přepravu nebezpečného zboží balicích skupin I, II a III

Kanystr na nebezpečné látky z oceli, 
s povolením pro transport

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

 W odolné těsnění a vnitřní lakování zabraňuje tvorbě rzi, a tím zajišťuje čisté uskladnění obsahu
 W široký odvzdušňovací kanál pro rychlé vyprazdňování
 W patentovaný bezpečnostní čep a bajonetový uzávěr pro bezpečný transport
 W vypouštěcí hrdlo s praktickým držákem pro snadné upevnění 
ke kanystru (k dodání jako příslušenství)

Kanystr na palivo, z oceli, 
se šroubovacím víkem

 W odolné těsnění a vnitřní lakování zabraňuje tvorbě rzi, a tím zajišťuje 
čisté uskladnění obsahu

 W široký odvzdušňovací kanál pro rychlé vyprazdňování
 W se šroubovým uzávěrem
 W UN-schválení pro přepravu nebezpečného zboží balicích skupin I, II a III
 W vypouštěcí hrdlo s praktickým držákem pro snadné upevnění ke kanystru 
(k dodání jako příslušenství)

 W ve víku zabudovaný magnet

Kanystr na palivo z oceli 
ExploSafe, 20 litrů, s 
podtlakovým systémem proti 
explozi: hliníkové opletení 
absorbuje teplo a zabraňuje 
explozi.

Vypouštěcí trubka 
s bajonetovým uzávěrem, 
Obj. č. 218-955-S0, Kč 470,-

Držák na 20litrový kanystr, 
Obj. č. 264-620-S0, Kč 884,-
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Objem [l] 5 10 20 25 30 60

Vnější rozměry D x Š x V [mm] 195 x 160 x 234 232 x 194 x 303 294 x 258 x 385 296 x 258 x 463 379 x 287 x 402 395 x 345 x 648
UN-schválení 3H1/X1.3/250/... 3H1/X1.9/250/... 3H1/X1.9/250/… 3H1/X1.9/250/… 3H1/X1.9/250/… 3H1/X1.9/250/…
uzávěr DIN EN 51 DIN EN 51 DIN EN 61 DIN EN 61 DIN EN 61 DIN EN 71
Obj. č. 266-987-S0 266-988-S0 266-989-S0 266-990-S0 266-991-S0 266-992-S0
Cena Kč / ks 252,- 319,- 400,- 426,- 454,- 918,-

Cena Kč / ks od 5 ks 227,- 288,- 362,- 380,- 405,- 826,-

Objem [l] 5 10 20 25 30 60

Vnější rozměry D x Š x V [mm] 195 x 160 x 234 232 x 194 x 303 294 x 258 x 385 296 x 258 x 463 379 x 287 x 402 395 x 345 x 648
UN-schválení 3H1X1.3/250/… 3H1/X1.9/250/... 3H1/X 1,9/250/… 3H1/X1.9/250/… 3H1/X1.9/250/… 3H1/X1.9/250/…
uzávěr DIN EN 51 DIN EN 51 DIN EN 61 DIN EN 61 DIN EN 61 DIN EN 71
Obj. č. 266-993-S0 266-994-S0 266-995-S0 266-996-S0 266-997-S0 266-998-S0
Cena Kč / ks 252,- 319,- 400,- 426,- 472,- 752,-

Cena Kč / ks od 5 ks 227,- 288,- 362,- 380,- 426,- 678,-

60

od 227,-

od 227,-

Vypouštěcí nástavec je 
zasunutelný do kanystru

Kanystr z polyethylenu (PE), s vypouštěcím nástavcem

 W flexibilní vypouštěcí nástavec s integrovaným větráním
 W vypouštěcí nástavec je zasunutelný do kanystru, čímž je chráněn před 
znečištěním či ztrátou

 W uzávěr je vybaven pojistkou proti ztrátě
 W vyrobeno z robustního plastu, který je odolný proti proražení

 W UN-schválení pro přepravu nebezpečného zboží balicích skupin I, II a III

10 20

294 x 258 x 385
255

25

Objem [l] 20

Vnější rozměry D x Š x V [mm] 350 x 175 x 480
Schválení 3H1/Y/150/....
Obj. č. 228-637-S0
Cena Kč / ks 1.300,-

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

Nádoby s UN schválením

Plastový kanystr z polyethylenu (PE)

 W vybaven rukojetí, šroubovacím víkem a plastovým těsněním
 W tvar vhodný pro uložení na paletu, stohovatelný
 W vyrobeno z polyethylenu (PE)

Transparentní plastový kanystr z polyetylenu (PE)

 W z potravinářsky a chemicky odolného polyethylenu (PE)
 W včetně rukojeti
 W tvar vhodný pro uložení na paletu, stohovatelný

 W s UN-schválením pro přepravu nebezpečného nákladu

 W s UN-schválením



od 4.900,-

Objem [l] 6 12 20

Vnější rozměry D x Š x V [mm] 194 x 164 x 311 232 x 192 x 376 290 x 245 x 399
UN-schválení 3H1/Y1.4/150/… 3H1/Y1.8/150/… 3H1/Y1.9/150/…
uzávěr DIN EN 61 DIN EN 61 DIN EN 61
Obj. č. 266-999-S0 267-000-S0 267-001-S0
Cena Kč / ks 370,- 625,- 762,-

Cena Kč / ks od 5 ks 329,- 558,- 686,-
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od 780,-

Objem [l] 10 30 60

Vnější rozměry D x Š x V [mm] 235 x 195 x 345 375 x 270 x 425 396 x 332 x 630
UN-schválení 3H1/Y1.6/200... 3H1/Y1.2/150... 3H1/Y1.2/150...
uzávěr č. 61 (60 mm) č. 71 (70 mm) č. 71 (70 mm)
Obj. č. 148-430-S0 129-120-S0 129-121-S0
Cena Kč / ks 870,- 990,- 1.700,-

Cena Kč / ks od 5 ks 780,- 910,- 1.550,-

od 329,-

290 x 245 x 399

Nerezový trychtýř

pro nádoby se závitem H51, 
Obj. č. 187-010-S0, Kč 4.900,-

pro nádoby se závitem H641, 
Obj. č. 129-142-S0, Kč 4.900,-

pro nádoby se závitem H71, 
Obj. č. 137-515-S0, Kč 5.200,-

Antistatické  kanystry z polyethylenu (PE)

Antistatické kanystry z polyethylenu (PE) pro použití v Ex prostředí

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

10litrový kanystr v elektricky vodivém provedení, 
Obj. č. 148-430-S0

Nádoby s UN schválením

Klíč na víka
viz strana

211

 W pro Ex zóny 1 a 2 při přítomnosti plynů, 
případně výparů rozpouštědel třídy 
nebezpečí výbuchu II A a II B

 W tvar vhodný pro uložení na paletu, stohovatelné

 W ideální k bezpečnému plnění malých 
množství kapalin

 W odolný vůči korozi a vůči agresivním látkám
 W s pojistkou proti přeplnění
 W s víkem a ochranou proti 
prošlehnutí plamene

 W vhodný pro hořlavé kapaliny
 W použití v zóně 0, 1, 2, 20, 21 a 22 je přípustné pouze v případě zavedení opatření, které zabrání 
vzniku jiskření důsledkem elektrostatických výbojů, např. uzemnění nádob

 W vybaven rukojetí, šroubovacím víkem a plastovým těsněním
 W vyrobený z ekologického polyetylenu
 W tvar vhodný pro uložení na paletu, stohovatelný

60litrový kanystr v elektricky vodivém 
provedení, Obj. č. 129-121-S0

 W s UN schválením pro přepravu nebezpečného nákladu

 W pro plastové kanystry, s  převlečnou 
maticí

 W s UN schválením pro přepravu nebezpečného nákladu
 W v elektricky vodivém provedení
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Optimální řešení pro Váš provoz - u DENIOSu vše z jedné ruky

 W Přizpůsobitelné Vašim požadavkům
 W bezpečná manipulace s agresivními a hořlavými kapalinami
 W osvědčená kvalita od DENIOSu

Nechte si poradit od našich 
specialistů individuální 
profesionální řešení. Telefon: 
800 383 313

Bezpečné čištění se smáčecími 
a postřikovacími 
konvemi FALCON

Regály na nebezpečné 
látky

FALCON bezpečnostní nádoby 
se stáčecím kohoutem

Stáčecí konve FALCON Lubriflex 
k čistému a komfortnímu 
dávkování

FALCON ponorná 
nádoba k čistění dílů

Sorbenty na olej a 
DENSORB produkty

Zemnící kabel pro 
bezpečnost při 
stáčení

Záchytné vany pro malé 
nádoby pro každé použití

Bezpečnostní 
odpadkové nádoby

Rohože na pracoviště

od strany

374

Bezpečnostní konve FALCON 
z polyethylenu (PE)

viz strana

183

Nájezdová ochrana

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

Aktivní a pasivní skladování nebezpečných látek

viz strana

181

viz strana

184-185

viz strana

389

viz strana

345

od strany

40

od strany

203

od strany

68



Příslušenství
Zinkovaná nálevka pro 

bezpečnostní nádoby
Nerezová nálevka pro 
bezpečnostní nádoby

Hradící bariéra kruhová, 
průměr 400 mm

kohout na jemné 
dávkování z nerezu

Obj. č. 187-536-S0 187-534-S0 130-516-S0 256-581-S0
Cena Kč / ks 830,- 1.850,- 4.950,- 1.300,-

Přiobjednejte si zároveň

 W pro bezpečné skladování hořlavých a agresivních kapalin

 W k bezpečnému plnění a dávkování hořlavých a agresivních kapalin

179
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Materiál ocel nerez

Objem 1 l 2 l 5 l 1 l 2 l 5 l

Přepravní konev se šroubovacím víkem

Ø x V [mm] 132 x 181 158 x 226 178 x 336 132 x 181 158 x 226 178 x 336
Obj. č. 187-522-S0 187-523-S0 187-524-S0 203-965-S0 203-966-S0 203-967-S0
Cena Kč / ks 1.600,- 1.900,- 2.200,- 3.550,- 3.900,- 4.500,-

Stáčecí konev s kohoutem pro přesné dávkování

Ø x V [mm] 132 x 215 158 x 260 178 x 370 132 x 215 158 x 260 178 x 370
Obj. č. 188-951-S0 188-952-S0 188-953-S0 204-058-S0 204-059-S0 204-060-S0
Cena Kč / ks 2.200,- 2.750,- 2.950,- 4.250,- 4.450,- 4.950,-

Bezpečnostní konve FALCON z 
polyethylenu (PE) viz strana

183

FALCON dávkovací konve

FALCON skladovací a přepravní konve

Hradící bariéra kruhová, průměr 
400 mm, k zadržení vytékající 
kapaliny, např. při plnění na poncích, 
laboratorních stolech apod.

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

Bezpečnostní nádoby

 W mimo jiné vhodné pro vnitropodnikovou přepravu
 W šroubovací víko (s pojistkou proti ztrátě) 
s přetlakovým ventilem a chemicky odolným 
PTFE těsněním

 W optimální ochrana proti prošlehnutí plamene 
díky integrovanému protiplamennému 
uzávěru (odnímatelný, např. za účelem 
čištění)

 W ergonomická rukojeť pro bezpečnou 
manipulaci

 W plastový ochranný kroužek chrání 
korpus konve před poškozením

 W vč. vícejazyčného bezpečnostního štítku 
k označení obsahu nádoby dle GHS

 W se šroubovacím jemným dávkovačem vč. odvětrávání a 
PTFE těsněním odolným vůči chemikáliím

 W optimální ochrana proti prošlehnutí plamene 
díky integrovanému protiplamennému uzávěru 
(odnímatelný, např. za účelem čištění)

 W ergonomická rukojeť pro bezpečnou 
manipulaci

 W plastový ochranný kroužek chrání 
korpus konve před poškozením

 W vč. vícejazyčného bezpečnostního 
štítku k označení obsahu nádoby dle 
GHS

Nálevka, zinkovaná
Jemný dávkovací kohout z 
nerezu s odvzdušněním



DENSORB Varioform - vysoce 
savý sorbent v multifunkčním 
formátu

 Skladovací a přepravní kanystr s vypouštěcím nástavcem

Materiál ocel nerez
Objem [l] 10 20 10 20
Vnější rozměry D x Š x V [mm] 340 x 170 x 280 340 x 170 x 470 340 x 170 x 280 340 x 170 x 470
Obj. č. 235-307-S0 235-308-S0 180-687-S0 180-688-S0
Cena Kč / ks 1.400,- 1.750,- 3.550,- 4.650,-
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od 1.400,-

Bezpečnostní nádoby

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

 W UN-schválení pro přepravu kapalných látek balící skupiny I, II a III 
(UN 3A1/X/250/...)

 W součástí dodávky je i vypouštěcí nástavec
 W ke kanystrům je k dostání speciální trychtýř se zkoseným 
trubkovým hrdlem, díky tomu bude umožněno bezpečné plnění 
kanystrů

FALCON bezpečnostní kanystr pro 
hořlavé a agresivní látky

viz strana

253

Můžete tak bezpečně stáčet a přepravovat malé množství hořlavých a agresivních 
kapalin.

 W pro hořlavé a agresivní látky
 W velký otvor (cca 43,5 mm) se šroubovacím uzávěrem z hliníku
 W těsnění z NBR
 W pohodlné uchopení nádoby
 W obzvláště stabilní a prostorově úsporné provedení
 W včetně výstražné nálepky s varovným symbolem



Zemnící kabel pro 
bezpečnost při 
stáčení

Přiobjednejte si zároveňVšechny nádoby jsou 
dodávány včetně vícejazyčné 
bezpečnostní nálepky pro 
označení obsahu s novými 
symboly nebezpečí dle GHS

 FALCON bezpečnostní kanystr se stáčecím kohoutem

Materiál ocel nerez
Objem [l] 10 20 10 20
Vnější rozměry D x Š x V [mm] 445 x 170 x 280 445 x 170 x 470 445 x 170 x 280 445 x 170 x 470
Obj. č. 242-250-S0 242-251-S0 242-252-S0 242-253-S0
Cena Kč / ks 2.400,- 2.950,- 4.700,- 5.850,-
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od 2.400,-

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.

Bezpečnostní nádoby

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

FALCON bezpečnostní kanystr se stáčecím kohoutem

viz strana

203

možné je také skladování i s přimontovaným stáčecím 
kohoutem, nádoba se vejde do každého regálu

exaktní stáčení 
pomocí 
odvzdušňovacího 
ventilu

 W stáčecí kohout z nerezu
 W odvětrávací ventil pro rovnoměrné a exaktní 
stáčení

 W stáčecí kohout s komfortní obslužnou pákou 
umožní stáčení do malých nádob

 W může být uskladněn i s přimontovaným 
vypouštěcím kohoutem

Obj. č.
129-113-S02.150,-

Trychtýř z ušlechtilé oceli se zkoseným 
trubkovým hrdlem



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.

 W pro hořlavé a agresivní látky
 W prostorově úsporný tvar s navýšenou bezpečnostní
 W komfortní rukojeť
 W těsnění z NBR
 W včetně výstražné nálepky s varovným symbolem
 W ochrana před poškozením díky ochrannému prstenci
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Materiál ocel nerez

Objem [l] 5 10 20 5 10 20
FALCON bezpečnostní skladovací a přepravní nádoba s UN-schválením

Vnější rozměry D x Š x V [mm] 408 x 244 x 114 408 x 244 x 186 508 x 308 x 216 408 x 244 x 114 408 x 244 x 186 508 x 308 x 216
Obj. č. 235-289-S0 235-290-S0 235-292-S0 235-293-S0 235-296-S0 235-297-S0
Cena Kč / ks 1.900,- 1.950,- 2.300,- 4.200,- 4.500,- 4.800,-

FALCON bezpečnostní nádoba s dávkovacím kohoutem

Vnější rozměry D x Š x V [mm] 428 x 244 x 169 428 x 244 x 241 528 x 308 x 271 428 x 244 x 169 428 x 244 x 241 528 x 308 x 271
Obj. č. 235-301-S0 235-302-S0 235-303-S0 235-304-S0 235-305-S0 235-306-S0
Cena Kč / ks 2.750,- 2.900,- 3.150,- 5.100,- 5.450,- 5.750,-

Bezpečnostní nádoby

Nádoby s dávkovacím 
kohoutem disponují sériově 
uzávěrem proti vyšlehnutí 
plamene

FALCON bezpečnostní nádoba 
s dávkovacím kohoutem

 W kohout na jemné dávkování z nerezu
 W automatické větrání při činnosti dávkovacího kohoutu
 W kohout pro jemné dávkování s komfortní obslužnou 
pákou umožní stáčení i z malých otvorů

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

FALCON bezpečnostní skladovací a přepravní nádoba
 W UN schválení pro přepravu kapalných látek balící skupiny I, II a III (UN 3A1/X/250/...)
 W součástí dodávky je i vypouštěcí nástavec
 W otvor Ø cca 35 mm s ergonomickým uzávěrem z hliníku

Všechny nádoby jsou dodávány 
včetně vícejazyčné bezpečnostní 
nálepky pro označení obsahu s 
novými symboly nebezpečí dle 
GHS

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

z nerezu, 20 litrůz nerezu, 5 litrů z oceli, 10 litrů

z oceli, 5 litrů z nerezu, 10 litrů z oceli, 20 litrů
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Objem 1,0 2,0

Přepravní konev se šroubovacím víkem

Vnější rozměry Š x H x V [mm] 100 x 150 x 200 100 x 150 x 280
Obj. č. 263-211-S0 263-212-S0
Cena Kč / ks 1.375,- 1.625,-

Stáčecí konve s dávkovacím kohoutem

Vnější rozměry Š x H x V [mm] 100 x 150 x 230 100 x 150 x 310
Obj. č. 263-213-S0 263-214-S0
Cena Kč / ks 2.125,- 2.375,-

FALCON bezpečnostní konve

NOVINKA

od 2.125,-

NOVINKA

od 1.375,-

viz strana

39

Vany na malé nádoby, z 
polyethylenu (PE)

Bezpečnostní nádoby

FALCON skladovací a přepravní konve z HDPE

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

 W bezpečné skladování kapalin, např. kyselin a louhů
 W vhodné pro vnitropodnikovou přepravu
 W chemicky vysoce odolné nádoby z HDPE
 W šroubovací víko z nerezu, s PTFE těsněním odolným vůči chemikáliím
 W ergonomická rukojeť pro bezpečnou manipulaci
 W vč. vícejazyčného bezpečnostního štítku k označení obsahu nádoby dle GHS

FALCON dávkovací konve z HDPE

nerezový dávkovací kohout
pro přesné stáčení také do malých otvorů
komfortní obslužná páka
PTFE těsnění odolné vůči chemikáliím

Chemicky vysoce odolné nádoby 
z HDPE

 W bezpečné stáčení a dávkování kapalin, např. kyselin a louhů
 W chemicky vysoce odolné nádoby z HDPE
 W se šroubovacím dávkovacím kohoutem z nerezu 1.4301, vč. 
odvětrávání a PTFE těsněním odolným vůči chemikáliím

 W ergonomická rukojeť pro bezpečnou manipulaci
 W vč. vícejazyčné bezpečnostní nálepky k označení obsahu dle 
GHS

Ergonomické madlo 
umožní bezpečnou manipu-
laci při stáčení, skladování 
a přepravě
stabilní provedení

Chemicky vysoce odolné nádoby z HDPE

šroubovací  víko z nerezu, s PTFE 
těsněním odolným vůči chemikáliím

viz strana

179



184

4

www.denios.cz

s dlouhou a krátkou šroubovací 
výpustí

barevný, popisovatelný štítek k označení látky, 
která je v nádobě

se stupnicí pro kontrolu stavu 
naplnění

ergonomické madlo s inte-
grovaným odvzdušňovacím 
ventilem

FALCON stáčecí konve LubriFlex

Stáčecí konve FALCON Lubrifl ex

 W se stabilní rukojetí pro ergonomickou manipulaci
 W včetně 2 šroubovacích výpustí v různých velikostech, 18 výstražných štítků v 9 signálních barvách a 
1 vícejazyčného bezpečnostního štítku k označení obsahu dle GHS

 W k dodání s objemem 2, 5 nebo 10 litrů

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

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.

Všechny nádoby jsou dodávány 
včetně vícejazyčné bezpečnostní 
nálepky pro označení obsahu s 
novými symboly nebezpečí dle GHS

 W bezpečné, čisté a komfortní dávkování kapalin v provozu
 W chemicky vysoce odolná, UV stabilní nádoba z HDPE



Záchytné vany pro malé nádoby pro každé použití

od 2.350,-
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Poradenství: 800 383 313

FALCON stáčecí konve LubriFlex, objem 2, 5 a 10 litrů, ke každé konvi 18 popisných lepicích fólií v signálních 
barvách pro jednoznačné označování.

FALCON stáčecí konve LubriFlex

FALCON stáčecí konev LubriFlex s dlouhou výpustí - díky tomu je zajištěno bezpečné a 
čisté stáčení i na těžko přístupných místech.

FALCON stáčecí konve LubriFlex s velkým otvorem pro pohodlné a bezpečné stáčení

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

od strany

40

Objem [l] 2 5 10

Vnější rozměry Š x H x V [mm] 140 x 413 x 316 173 x 413 x 416 260 x 413 x 523
Obj. č. 243-460-S0 243-461-S0 243-462-S0
Cena Kč / ks 2.450,- 2.750,- 3.450,-

Cena Kč / ks od 10 ks 2.350,- 2.650,- 3.300,-
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www.denios.cz

Vysoce výkonné lithium-ionové baterie jsou hnací silou 
moderní elektromobility. Pro lithium-ionové akumulátory 
nejsou doposud žádné předpisy. Doporučuje se však 
zodpovědná manipulace a opatrnost při skladování. Ve 
smyslu zákona o přepravě jsou lithium-ionové baterie 
vnímány jako nebezpečné zboží.
UN 3090: Při jejich přepravě je nutné dbát bezpečnostních 
pokynů. Ocelové a plastové nádoby v kombinaci v 
materiálem PyroBubbles zaručí bezpečné ukladnění a 
přepravu lithium-ionových baterií.

Plnící materiál PyroBubbles® ve spojení s UN certifikovanou 
nerezovou nádobou nabízí bezpečnou manipulaci a přepravu 
lithium-ionových baterií.

Produkt PyroBubbles® je schválený a přezkoušený zhášecí prostředek pro pevné a kapalné hořlavé látky. Skleněný granulát je zařazen 
do stavební třídy A1 (DIN 4102). Produkt je velmi lehký a vhodný především jako inertní plnivo. Hlavní složka produktu PyroBubbles® tvoří 
křemen. Velikost zrna 0,5 - 5 mm
PyroBubbles® je odolný až do teploty cca 1050 °C. Po uhašení požáru lze granulát snadno vyjmout a převážnou část opakovaně použít. 
Zhášecí prostředek PyroBubbles® lze použít jako preventivní ochranu proti požáru.

Zhášecí prostředek PyroBubbles®  pro pevné i kapalné hořlavé látky

 W Ideální ke skladování a přepravě lithium-ionových baterií 
(UN 3480, UN 3090), stávajících z křemenu s průměrné velikosti 0,5 až 5 mm

 W Nehořlavý materiál (A1, DIN 4101, EN 13501)
 W 100% ekologický
 W Absorbuje elektrolyt
 W Nízká vodivost tepla a elektrická izolace
 W Cca 8-10krát lehčí než písek (cca 230 kg/m³)

 W Specifická kapacita tepla jen 0,7 KJ (kg k), porezita 85 %
 W Tlumí vibrace
 W Plovoucí na povrchu kapaliny a vhodný pro boj s požárem kapalin, 
nezávisle na polaritě

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: 1 týden 
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Typ S-Box X1 S-Box X2 M-Box X1 M-Box X2 XXL Box

Vybavení 4 papírové sáčky PB Premium 6 papírových sáčků PB 
Premium

10 papírových sáčků PB 
Premium

16 papírových sáčků PB 
Premium

50 papírových sáčků PB 
Premium

Vnější rozměry Š x H x V [mm] 799 x 599 x 734 799 x 599 x 1114 1199 x 799 x 792 1199 x 799 x 1252 2500 x 1484 x 1029
Vnitřní rozměry Š x H x V [mm] 676 x 476 x 580 676 x 476 x 960 1076 x 676 x 640 1076 x 676 x 1100 2376 x 1356 x 808
Maximální nebezpečné zboží [kg] 66 110 155 360 400
Maximální bruto hmotnost [kg] 160 240 350 630 1212
Objem [l] 187 309 466 800 2603
Obj. č. 261-759-S0 261-760-S0 261-761-S0 261-762-S0 261-763-S0
Cena Kč / ks 140.920,- 153.140,- 180.700,- 196.300,- 473.200,-

Obj. č. 261-759-S0

140.920,-

Typ S-Box X1 S-Box X2 M-Box X1 M-Box X2

Vybavení 4 papírové sáčky PB Premium 6 papírových sáčků PB 
Premium

10 papírových sáčků PB 
Premium

16 papírových sáčků PB 
Premium

denios.shop/cz-online

Více možností naleznete v 
našem internetovém obhodě!

Přepravní nádoba na nebezpečné zboží

Poradenství: 800 383 313

UN schválený systém z nerezu pro přepravu 
poškozených lithium-iontových baterií

Nájezdové otvory, tlakový ventil a upínací pásky 
zajistí praktickou manipulaci a bezpečnost

Teplota vnějších stěn zůstává daleko pod 100°C

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: na vyžádání 

PROFESIONÁLNÍ VYBAVENÍ

Bezpečnostní systém pro skladování a přepravu poško-
zených lithium-iontových baterií.

inside!



188

4

Typ XS-BOX 1 Basic XS-BOX 2 Basic S-BOX 1 Basic S-BOX 2 Basic

Vybavení 24 PE polštářů PyroBubbles Pure 30 PE polštářů PyroBubbles Pure 62 PE polštářů PyroBubbles Pure 100 PE polštářů PyroBubbles Pure
Vnější rozměry 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
Vnitřní rozměry 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
Maximální nebezpečné zboží [kg] 9 8 33 28
Maximální bruto hmotnost [kg] 13 13 45 45
Objem [l] 18 23 56 84
Obj. č. 261-764-S0 261-766-S0 261-768-S0 261-770-S0
Cena Kč / ks 4.654,- 4.550,- 9.854,- 12.090,-

Typ S-BOX 1 Advanced 12,5 kg S-BOX 2 Advanced XS-BOX Advanced XS-BOX 2 Advanced

Vybavení Kovový koš, 1 pytel PyroBubbles Kovový koš, 2 papírové sáčky 
PyroBubbles Kovový koš, 1 pytel PyroBubbles Kovový koš, 1 pytel PyroBubbles

Vnější rozměry 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
Vnitřní rozměry 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
Maximální nebezpečné zboží [kg] 30 24 7 6
Maximální bruto hmotnost [kg] 45 45 13 13
Objem [l] 28 49 8 11
Obj. č. 261-769-S0 261-771-S0 261-765-S0 261-767-S0
Cena Kč / ks 13.390,- 16.614,- 7.254,- 7.410,-

od 4.550,-

Přepravní nádoba na nebezpečné zboží

www.denios.cz

UN schválený systém z plastu pro přepravu poškozených lithium-iontových baterií

Přepravní nádoba plněná PyroBubbles®  v 700 ml PE pytlích

Přepravní nádoba s kovovým košem, PyroBubbles®  
v oddělených papírových sáčcích

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: 1 týden 

Na míru přizpůsobený, práškově lakovaný kovový koš 
zajistí odstup 3 cm od vnitřního okraje přepravního 
boxu. Baterii lze z koše jednoduše vyjmout.

Všechny nádoby jsou 
dodávány s náplní 
PyroBubbles

Bezpečnostní systém pro skladování a přepravu poškozených lithium-iontových baterií. K přepravě nepoškozených lithium-iontových 
baterií za účelem recyklace
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Typ M-BOX Advanced

Vybavení Kovový koš, 12 papírových sáčků PyroBubbles
Vnější rozměry Š x H x V [mm] 1230 x 1030 x 835
Vnitřní rozměry Š x H x V [mm] 966 x 766 x 404
Maximální nebezpečné zboží [kg] 292
Maximální bruto hmotnost [kg] 456
Objem [l] 299
Obj. č. 261-772-S0
Cena Kč / ks 63.180,-

M-BOX Advanced

Kovový koš, 12 papírových sáčků PyroBubbles
1230 x 1030 x 835

966 x 766 x 404
292
456
299

261-772-S0
63.180,-

Obsah 12,5 kg pytel Pure 12,5 kg pytel Premium 50 kusů plnících polštářů  a 700 ml Pure 250 kg Big Bag Pure 250 kg Big Bag Premium

Obj. č. 261-773-S0 265-741-S0 265-740-S0 261-774-S0 265-742-S0
Cena Kč / ks 2.327,- 2.834,- 4.394,- 18.954,- 30.914,-

Zde naleznete 
zhášecí prostředky 
PyroBubbles® do 
přepravních nádob.

Praktické PE pytle (700 ml)

INOVACE

Obj. č. 261-772-S0

63.180,-

Přepravní nádoba na nebezpečné zboží

Poradenství: 800 383 313

Zhášecí prostředek PyroBubbles®  pro pevné i kapalné hořlavé látky
PyroBubbles® jsou neutrální a vhodné i do potravinářství. Obsahují jen malé množství ve vodě rozpustných komponentů, pH hodnoty se 
pohybují mezi 7 a 9 (přípustná hranice je 6,5-9,5). Tato hodnota odpovídá mýdlovému roztoku pro normální mytí rukou, a proto je definovaná 
jako neutrální. Rozpustné soli mění vodivost vody - hodnota je významně nižší než je normální obsah minerální vody z vodovodu. Vodivost < 
150 μS/cm (schválená hodnota u pitné vody 1500 μS/cm).

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: 1 týden 

Papírový sáček, 12,5 kg

Přepravní nádoba s kovovým košem, 
PyroBubbles® v oddělených papírových sáčcích

Více informací naleznete na našem online shopu!
www.denios.cz/shop/



od 3.100,-

 Přepravní nádoba na nebezpečné zboží

Vnější rozměry D x Š x V [mm] 400 x 300 x 338 600 x 400 x 293 600 x 400 x 340 600 x 400 x 440
Objem [l] 26 47 55 75
Obj. č. 117-928-S0 117-930-S0 117-931-S0 117-932-S0
Cena Kč / ks 3.300,- 3.400,- 3.700,- 4.050,-

Cena Kč / ks od 5 ks 3.100,- 3.200,- 3.500,- 3.850,-

pro nebezpečné pevné látky skupin obalů II nebo III

od 4.800,-

přezkoušeno a schváleno pro přepravu nebezpečného zboží balicích skupin I, II a III

Objem [l] 170 250

Vnější rozměry D x Š x V [mm] 600 x 400 x 880 600 x 600 x 890
UN-schválení 1H2W/Y100/S/.. 1H2W/Y100/S/..
Obj. č. 151-338-S0 145-427-S0
Cena Kč / ks 4.800,- 6.050,-
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www.denios.cz

Přepravní nádoba na nebezpečné zboží

Přepravní nádoba na nebezpečné zboží

Sběrná a přepravní nádoba pro 
nebezpečný náklad

 W vhodné např. pro použité čistící hadry, sorbenty na chemikálie a olej, 
granuláty, apod.

 W stabilní nádoba z polyethylenu s víkem
 W vzduchotěsný uzávěr díky těsnění z polyurethanu a stabilním třmenovým 
uzávěrem se zajištěním

 W snadná přeprava díky ložiškovým celopryžovým kolečkům a ergonomické 
výsuvné rukojeti

 W stohovatelné do dvou úrovní
 W s UN schválením č. 1H2W/Y61/S.../../BAM...

Přepravní nádoba, s objemem 170 nebo 250 litrů.

 W se dvěma odolnými, bočními přenosnými taškami
 W nádoby s UN-schválením odpovídají mimo jiné nařízení o přepravě GGVS a GGV.
 W UN-schválení č. 4H2 / X.. / S...BAM8421
 W s pěnovou vložkou z polypropylenu (PP) s víkem a dnem

Uzávěry a odolné textilní popruhy zajišťují, 
že nádoby zůstanou uzavřeny i během 
přepravy.

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 



od 1.700,-

 Opakovaně použitelné nádoby na nebezpečný náklad

Vnější rozměry D x Š 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
Objem [l] 18 27 38 58 74
Obj. č. 174-006-S0 174-007-S0 174-008-S0 174-009-S0 174-010-S0
Cena Kč / ks 1.750,- 1.950,- 2.100,- 2.250,- 2.500,-

Cena Kč / ks od 5 ks 1.700,- 1.850,- 1.950,- 2.100,- 2.350,-
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Poradenství: 800 383 313

s UN-schválením
schváleno i do potravinářství
komfortní otvírání s ochranou před neoprávněnou 
manipulací

 W vč. rukojeti
 W stohovatelné na sebe

s UN-schválením
elektricky vodivý

s UN-schválením
elektricky vodivé 

 W s ergonomicky tvarovanou rukojetí
 W z odolného polypropylenu

s UN-schválením
schválené i do potravinářství

 W s ergonomicky tvarovanou rukojetí
 W z odolného polypropylenu

Provedení schválené i do potravinářství elektricky vodivé 

Objem [l] 5,5 11,0 11,0
Ø x V [mm] 237 x 208 293 x 245 268 x 268
UN-schválení 1H2/Y7/S/.. 1H2/Y12/S/.. 1H2/Y12/S/
Balící jednotka (BJ) 10 ks 10 ks 5 ks
Obj. č. 251-246-S0 251-248-S0 251-297-S0
Cena Kč / BJ 1.850,- 3.650,- 3.850,-

Provedení schválené i do potravinářství elektricky vodivé 

Objem [l] 30,0 30,0
Ø x V [mm] 379 x 397 379 x 397
UN-schválení 1H2/Y45/S/.. 1H2/Y37(Z45)/S/..
Obj. č. 251-255-S0 251-298-S0
Cena Kč / ks 670,- 1.450,-

od 185,- / ks

Přepravní nádoba na nebezpečné zboží

Opakovaně použitelné nádoby na nebezpečný náklad

Přepravní box na nebezpečné látky 
s nasazovacím víkem a praktickým 
uzavíracím klipem.

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

Plastový kbelík s víkem

pro bezpečnou přepravu nebezpečného zboží, jako jsou barvy, spreje, 
atd. UN schválení pro skupiny obalů II a IIII

 W s nasazovacím víkem a pevně namontovanými, 
praktickými kovovými klipovými uzávěry

 W stohovatelnost
 W z odolného polypropylenu
 W barva: purpurově červená

Opakovaně použitelné nádoby k přepravě 
nebezpečného nákladu s purpurově 
červeného polypropylenu v 5 velikostech.

Plastová nádoba Vodivá plastová nádoba

Vodivý plastový kbelík

 W z odolného polypropylenu
 W s kovovým úchytem



4 Ruční čerpadla pro hořlavé látky

Odkapávací bezpečnostní 
stojany pro čerpadlové trubky 

od 7.650,-

Respektujte prosím nutnost odvedení elektrostatického náboje u hořlavých látek (např. antistatickou sadou)

Typ FL 205

Použití pro 200 l sudy
čerpací výkon / zdvih [l] 0,5
Obj. č. 117-674-S0
Cena Kč / ks 6.550,-

Obj. č. 116-058-S0

1.550,-
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Přiobjednejte si zároveň

 Sudová čerpadla z nerezu

Ponorná hloubka [mm] 570 910

čerpací výkon / zdvih [l] 0,35 0,50
Provedení: výtokový oblouk

Obj. č. 117-592-S0 117-594-S0
Cena Kč / ks 7.650,- 8.350,-

Provedení: PTFE hadice 1,2 m, elektricky vodivá, uzamykatelný kulový kohout

Obj. č. 117-663-S0 117-664-S0
Cena Kč / ks 11.900,- 12.900,-

Antistatická sada 
v přepravním kufříku

Pákové čerpadlo, pro ředidla

Pákové čerpadlo s hadicí, 
kulovým kohoutem a 
výtokovou trubkou.

Sudová čerpadla z nerezu
Sudové čerpadlo s vypouštěcím 
ramenem, Obj. č. 117-592-S0.

Sudové čerpadlo s hadicí a kulovým 
kohoutem, hloubka ponoru 910 mm, 
Obj. č. 117-664-S0.

 W pro odvedení statické elektřiny
 W 3 barevně kódované spojovací měděné 
kabely se svorkami v praktickém plastovém 
kufru

Čerpadlo typ FL 205 je vhodné pro chemikálie, rozpouštědla 
a minerální oleje, např. chlorid amonný, butanol, etylalkohol 
(50%), glykol, hexanol, terpentin, petroleum, dvousložkový 
olej a čistidla (vyžádejte si kompletní seznam odolností).

viz strana

367

 W dobré vyprázdnění sudů díky nízko ležícímu ventilu na podlaze
 W ponorná trubka Ø 32 mm
 W není vhodné pro aceton
 W včetně sudového šroubení z poniklované mosazi pro R2" vnitřní ocelový 
jemný závit  (na přání plynotěsné šroubení)

 W teleskopická nasávací trubka
 W těsnění z PTFE
 W s 2“ sudovým závitem
 W s elektricky vodivou hadicí (1,5 m), 
kulovým kohoutem i vypouštěcí trubkou

www.denios.cz

 W vysoký čerpací výkon

 W ideální k čerpání hořlavých kapalin
 W otestované a vhodné pro EX zóny: IIA T4 zóna 0

Obj. č.
146-678-S03.850,-

Sudové šroubení plynotěsné
 W zamezuje úniku zdraví škodlivých plynů ze sudu
 W pro nerezová sudová čerpadla, se závitem R2“
 W zpětný ventil s 1/8" přípojkou
 W mosaz poniklovaná, FKM-těsnění

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 



 s nožním ovládáním

Ponorná hloubka [mm] 950
Čerpací množství max [l/min] 30
Obj. č. s výtokovým obloukem 157-587-S0
Cena Kč / ks 13.400,-

Obj. č. s vypouštěcí hadicí 201-951-S0
Cena Kč / ks 17.900,-

 s ruční obsluhou

Ponorná hloubka [mm] 600
Čerpací množství max [l/min] 10
Obj. č. pro nádoby do 60 litrů 157-589-S0
Cena Kč / ks 13.600,-

Obj. č. pro kanystry z bílého plechu 210-335-S0
Cena Kč / ks 14.200,-
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Poradenství: 800 383 313

od 13.600,-od 13.400,-

 W pro stáčení vysoce čistých kapalin
 W s Ex-schválením: IIA,B zóna 0

Mini čerpadlo na potraviny

Všechny díly jsou z nerezu nebo 
PTFE

Při stáčení hořlavých médií musí být sud i čerpadlo uzemněny! Další zemnící kabely

Čerpadlo na rozpouštědla 
s fl exibilní vypouštěcí hadicí a 
uzavíracím kohoutem

dodáváme také ve verzi pro 
kanystry z bílého plechu s 
uzávěry o průměru 35 mm

s nožním ovládáním
 W doporučeno pro aceton
 W robustní a s dlouhou životností
 W sudové šroubení pro R2" - jemný závit, pro sudy do 220 litrů
 W díky sudovému šroubení a uzavíracímu kohoutu mohou být nádoba a 
čerpadlo hermeticky uzavřeny, takto nedochází k nežádoucímu 
úniku výparů

 W ponorná trubka plynule nastavitelná na hloubku sudu, trubka - Ø: 18 mm
 W klip k rychlému zapojení a odpojení vzduchové hadice

Ruční čerpadla na rozpouštědla, z nerezu

s ruční obsluhou
 W ke stáčení organických rozpouštědel a aromatických látek bez 
kontaminace

 W plynotěsné a se 2 kulovými kohouty kompletně uzavíratelné
 W pevné vypouštěcí rameno s uzavíracím kohoutem z nerezu / PTFE
 W sudové šroubení pro R2" - jemný závit, pro nádoby 
do 60 l

 W nastavitelná ponorná trubka, trubka Ø: 15 mm
 W dodáváme také ve verzi pro kanystry z 
bílého plechu s uzávěry o průměru 35 mm

od strany
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 W schváleno pro Ex zónu 0 IIA,B,C
 W ideální pro nádoby s objemem 1 - 5 litrů
 W přípojka: G 45"
 W adaptér na S 40, GL 38 a GL 32 k dodání jako příslušenství
 W vč. zemnícího kabelu (2 m)

 W bezpečné stáčení malého množství

 W na přání s pevně zabudovanou výpustí nebo s 
flexibilní výpustní hadicí (1,2 m), s uzavíracím 
kohoutem z nerezu / PTFE

Čerpací množství max [l/min] 1,8

Obj. č. Mini čerpadlo na potraviny 242-994-S0
Cena Kč / ks 11.900,-

Obj. č. Závitový adaptér ETFE, GL45 – GL38 242-996-S0
Obj. č. Závitový adaptér PTFE, GL45 – S40 242-995-S0
Obj. č. Závitový adaptér ETFE, GL45 – GL32 242-997-S0
Cena Kč / ks 870,-

Ruční čerpadla pro hořlavé látky

 W ideální k čerpání hořlavých kapalin
 W otestované a vhodné pro EX zóny: IIA T4 zóna 0

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

Verze s vypouštěcím ramenem a 
uzamykatelným kohoutem.

Čerpadlo na rozpouštědla Mini, např. pro 
lahve nebo kanystry s objemem až 5 litrů

 W samouzavíratelná výpusť s 
automatickou stop funkcí - 
absolutně přesné stáčení, bez 
úkapůideální pro zbytkové 
vyprazdňování i z nádob se 
zaobleným dnem



Sudové sudové 
šroubení

Pro závit Obj. č. Cena Kč / ks

2“BSP/R2“ Ocelový sud 179-494-S0 790,-

2“Mauser hrubý vnitřní 179-495-S0 980,-

2“ Trisure hrubý vnitřní 179-496-S0 980,-

od 4.850,-

Ponorná hloubka [mm] 500 650 800 1000

čerpací výkon / zdvih [l] 0,20 0,25 0,27 0,30
Obj. č. s výtokovým obloukem 117-600-S0 117-604-S0 117-605-S0 117-606-S0
Cena Kč / ks 4.850,- 4.850,- 5.050,- 5.150,-

Obj. č. s vypouštěcí hadicí 148-418-S0 148-422-S0 148-424-S0 148-426-S0
Cena Kč / ks 5.050,- 5.050,- 5.200,- 5.250,-
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od 10.400,-

Ponorná hloubka [mm] 400 600 950

čerpací výkon / zdvih [l] 0,18 0,27 0,40
Obj. č. s výtokovým obloukem 267-289-S0 193-714-S0 179-491-S0
Cena Kč / ks 10.400,- 10.400,- 10.800,-

Obj. č. s vypouštěcí hadicí 267-290-S0 210-181-S0 210-182-S0
Cena Kč / ks 10.400,- 10.400,- 10.800,-

Přiobjednejte si zároveň

R2“ ocelový jemný Mauser 2“ hrubý TriSure hrubý

Sudové čerpadlo Ultrarein z PTFE

Volitelně s vypouštěcím ramenem vč. PTFE kohoutu  nebo s fl exibilní vypouštěcí 
hadicí (1,2 m) vč. PVDF kohoutu

Sudová čerpadla z polypropylenu

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

Volitelně s výpustním obloukem nebo pružnou PVC 
výpustní hadicí (1,2 m) s uzavíracím kohoutem

Sudové šroubení z PP
 W pro bezpečné držení čerpadla v sudu
 W vhodné pro stáčení nehořlavých kapalin

Včetně trubkových úchytek pro montáž 
na stěnu a odšroubovatelné záchytné 
nádoby.

 W pro mnoho kapalin, které napadají PP nebo PVC, také pro kyseliny 
solné až 33 %

 W uzavíratelný kohout zamezuje úniku zdraví ohrožujících 
nebezpečných par a odkapávání kapalin

 W díly dotýkající se médií z PTFE/FEP,
 W všechny ventily z masivního PTFE,
 W ponorná trubka Ø mm: 32
 W sudové šroubení pro běžné nádoby - viz příslušenství

 W pístová tyč kovová, PP opláštění
 W s PTFE těsněním
 W dobré vyprázdnění sudů díky hluboce položenému podlahovému 
zpětnému ventilu

 W vč. sudového šroubení z PP (Mauser 2”)
 W ponorná trubka Ø mm: 32

Bezpečnostní stojan pro sudová 
čerpadla PP, PTFE, čerpadla 
nerezová a čerpadla pro 
rozpouštědla

 W s odkapávacím bezpečnostním podstavcem se bezpečně 
zachycují zbytkové kapaliny z čerpadlových trubek

 W trubka vnitřní Ø: 35 mm
 W délka: 1000 mm
 W včetně trubkových úchytek pro montáž na stěnu a 
odšroubovatelné záchytné nádoby

Obj. č.
179-493-S01.550,-

Čerpadla pro chemikálie, kyseliny, louhy

NOVINKA

 W pro stáčení vysoce čistých kapalin W k čerpání mnoha chemikálií, kyselin, louhů, čistících 
prostředků, atd.

 W pro 60l až 220l sudy
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Obj. č. 157-298-S0

3.350,-

Obj. č. 133-358-S0

5.050,-

Obj. č. 171-746-S0

2.650,-

Hliník

Obj. č. 117-561-S0

3.600,-
Obj. č. 117-585-S0

5.450,-

Ruční čerpadlo s ruční  
klikou z plastu

Obj. č. 117-584-S0

3.800,-

Pákové čerpadlo  
z hliníku

Čerpadlo na hydraulický olejSudové čerpadlo pro 
pohonné hmoty

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

Ruční čerpadlo s ruční 
klikou z hliníku “light“

Ruční čerpadlo s ruční 
klikou z hliníku

pro např. výrobky z minerálních olejů, 
nemrznoucích směsí

 W s přídavným otočným ramenem a 
trychtýřovitou odstavnou plochou. úkapy 
jsou bezpečně odváděny zpět do nádrže

 W čerpací výkon ca. 0,5 l / zdvih

výkonné sudové ruční čerpadlo k čerpání 
hydraulického oleje, motorového a 
převodového oleje ze sudů a nádrží

 W k čerpání mazacích olejů až SAE 80

 W čerpací výkon: cca. 0,25 l / zdvih
 W pro sudy a nádrže, závit: 2"
 W včetně soupravy hadic 1,5 m, vypouštěcí 
rameno

k čerpání řídkých minerálních olejů, 
nafty, topných olejů, petroleje a 
pohonných hmot (hořlavé látky dřívější 
třídy nebezpečnosti AI-III), nemrznoucích 
směsí

 W z tlakového odlitku, pro 200litrové sudy se 
závitem M 64 x 4 a R 2“

 W čerpací výkon: cca 0,25 l / zdvih
 W ponorná hloubka: 840 mm
 W s vodivou soupravou hadic DN 19 a 
výpustním potrubím

ideální pro lehké minerální oleje a 
mazací látky

 W třídílná ponorná trubka vhodná pro 
různé velikosti nádob

 W výkon: cca 0,5 l / zdvih
 W sudový závit R 2"

ideální pro lehké minerální oleje a 
také motorové oleje a mazací tuky, s 
viskozitou max. 900 mPas při 20°C

 W čerpané množství: cca 1 l / otáčka  
(5 l/min u těžkého oleje),

 W s dvojitou převodovkou a pozinkovanou 
ponornou trubkou

 W změna směru otáčení umožní optimální 
dávkování

 W závit: 2''

 W ex-schválení: EX II 2/2 G c IIa T3

 W pro oleje, korozivní a prchavé chemikálie
 W třídílná ponorná trubka z nerezu, průměr  
32 mm, 2“ sudový adaptér

 W čerpací výkon: cca 0,35 l / otočení
 W těsnění z PTFE
 W kryt na čerpadlo z PPS (polyphenylensulfid)

Ruční čerpadlo pro minerální oleje a pohonné látky



Typ B1 B2

Provedení
pro stáčení malého 

množství
pro stáčení středního až většího množství

Materiál čerpadla PP PP Nerez PVDF

Vhodné např. pro: Akumulátorové kyseliny, čpavkovou vodu, glykol, 
kyseliny fosforečnou, kyselinu solnou, peroxid vodíku

Mazací prostředky na 
bázi oleje, studené 

čističe, změkčovače

Chlornan sodný, kyselina chlorná, 
kyselina chromová, kyselina 

sírová a další agresivní kyseliny
Výkon [W] 75 260
Hustota max [kg/l] 1,3 1,6
Viskozita max [mPas] 200 400
Čerpací množství max [l/min] 20 22 45
Čerpací výška max [mvs] 6 12 8
Obj. č. Ponorná hloubka: 500 mm 267-769-S0 267-775-S0 267-778-S0 267-781-S0
Cena Kč / ks 11.100,- 14.800,- 21.800,- 27.100,-

Obj. č. Ponorná hloubka: 700 mm 267-770-S0 267-776-S0 267-779-S0 267-782-S0
Cena Kč / ks 11.500,- 15.600,- 21.900,- 27.900,-

Obj. č. Ponorná hloubka: 1000 mm 267-771-S0 267-777-S0 267-780-S0 267-783-S0
Cena Kč / ks 11.700,- 16.700,- 22.900,- 30.400,-

od 15.800,-
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Materiál čerpadla polypropylen Nerez PVDF

Ponorná hloubka [mm] 500 700 1000 500 700 1000 500 700 1000

Vhodné např. pro:
kyselina solná,akumulátorová kyselina, 

kyselina mravenčí (50%), vyvíječ, 
kyselina chlorečná

Mazací prostředky na bázi oleje, 
studené čističe, změkčovače

Chlornan sodný, kyselina chlorná, 
kyselina chromová, kyselina sírová a 

další agresivní kyseliny
Hustota max [kg/l] 1,3
Viskozita max [mPas] 300
Čerpací množství max [l/min] 75 68 75
Čerpací výška max [mvs]* 7 6 7
Obj. č. 172-086-S0 172-087-S0 172-088-S0 172-089-S0 172-090-S0 172-091-S0 267-793-S0 267-794-S0 267-795-S0
Cena Kč / ks 15.800,- 16.400,- 17.500,- 23.300,- 23.800,- 24.900,- 28.700,- 29.600,- 31.200,-

*maximální hodnota při 20° Celsia

Příslušenství Obj. č.
Cena Kč 

/ ks

Sudový adaptér 
2“ pro laboratorní 
čerpadla PP/
PVDF (Aku B2, el. 
sudové čerpadlo)

187-552-S0 840,-

Sudový adaptér 
2“ pro laboratorní 
čerpadla Niro 
(Aku B2, el. 
sudové čerpadlo)

194-183-S0 540,-

Materiál*
Viskozita max 

[mPas]
Závit

min. rozsah 
měření [l/min]

max. rozsah 
měření [l/min]

tlak max  
[bar]

Obj. č.
Cena Kč 

/ ks

PP 40 1“ BSP 5 120 10 267-935-S0 12.000,-

PVDF 40 1“ BSP 5 120 10 267-910-S0 14.900,-

*pro čerpadla Niro na poptávku

Všechny akku čerpadla vč. vysoce odolné hadice (1,5 m) a čerpacího 
ventilu Baterii a nabíječku je nutné objednat zvlášť (viz příslušenství).

od 11.100,-

NOVINKA

Příslušenství Obj. č.
Cena 

Kč / 
ks

Nabíječka pro 
čerpadla B1 267-797-S0 1.530,-

Li-ionová baterie 
10,8 V pro čerpadla 
B1

267-796-S0 1.400,-

Nabíječka pro 
čerpadla B2 267-799-S0 3.220,-

Li-ionová baterie 
21,6 V pro čerpadla 
B2

267-798-S0 4.340,-

Čerpadla a průtoková počítadla 
pro laboratoře

Sudová čerpadla, 
elektrická

značka jistoty

 W lehká a snadno ovladatelná
 W bez těsnění a mazacích prostředků
 W 230 V motor s 3m kabelem a konektorem
 W dodávka jako sada k okamžitému použití včetně PVC hadice, 
odolné vůči médiím (1,5 m), čepovacího ventilu a sudového 
adaptéru

 W čepovacího ventilu a sudového adaptéru

Bateriová 
čerpadla B1 a B2

pro bezpečné plnění z kanystrů a bubnů v 
laboratoři a průmyslu

 W až 2500 litrů na jedno nabití (B2)
 W vyměnitelné lithium-iontové baterie
 W automatické přepnutí v případě zatížení
 W plynulá regulace
 W dobrá manipulace díky kompaktní konstrukci a velmi 
nízká hmotnost

 W motor BLDC, nenáročný na údržbu
 W snadná demontáž
 W čepovací ventil a sudový adaptér (B2)

 W lehké, komfortní a vysoce výkonné

 W pro řídké kyseliny a louhy, chemikálie v laboratořích 
a chemickém průmyslu

 W Bezpečné stáčení z / do malých nádob

Průtokoměr
 W Pro aku čerpadla B1 / B2 a elektrická 
čerpadla do laboratoří

Aku čerpadlo typ B1 
s průtokoměrem (viz 
příslušenství)

Typ B2 z polypropylenu (PP)

NOVINKA

NOVINKA

Další detaily naleznete na prané straně!

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 



Obj. č. 123-275-S0

11.900,-

Materiál čerpadla polypropylen PVDF

Ponorná hloubka [mm] 1000 1200 1000 1200 1000 1200

Vhodné pro

kyselina sírová (až 40%), kyselina 
fosforečná, akumulátorová 

kyselina, kyselina solná, chlorid 
železitý až 30%, sodný louh

pro agresivní prostředí a látky s 
vysokou hustotou jako: chlorid 

až 50%

kyselina chromová, kyselina 
dusičná a sírová (98%), chlorový 
bělicí louh, bělicí louh, chlorid 

zinečnatý, chlorová voda
Druh ochrany IP IP 24 IP 54
Hustota max [kg/l] 1,4 1,6 1,8
Viskozita max [mPas] 500 800
Čerpací množství max 
[l/min] 85 75 80

Čerpací výška max [mvs]* 19 16 17
Obj. č. čerpadlo 188-569-S0 188-571-S0 188-572-S0 188-573-S0 188-574-S0 188-575-S0
Cena Kč / ks 23.300,- 24.300,- 24.300,- 24.900,- 38.700,- 40.800,-

Obj. č. Sada čerpadel 117-529-S0 117-530-S0 172-094-S0 172-095-S0 123-550-S0 123-551-S0
Cena Kč / ks 28.600,- 29.900,- 30.400,- 31.500,- 58.900,- 60.400,-

*maximální hodnota při 20° Celsia

od 23.300,-

 W pneumatická membránová čerpadla

 W pro průmyslová čerpadla
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Materiál*
Viskozita max 

[mPas]
Závit

min. rozsah 
měření [l/min]

max. rozsah 
měření [l/min]

tlak max  
[bar]

Obj. č.
Cena Kč 

/ ks

PP 40 1“ BSP 5 120 10 267-935-S0 12.000,-

PVDF 40 1“ BSP 5 120 10 267-910-S0 14.900,-

*pro čerpadla Niro na poptávku

Sací/tlakový připojení 1/4“ BSP IG 3/8“ BSP IG 1/2“ BSP IG 1“ Flansch

Vhodné pro kyselina sírová, kyselina fosforečná, louh sodný, kyselina chlorovodíková, 
bělidlo, vývojka, kyselina mravenčí, kyselina octová

Čerpací množství max [l/min] 16 34 65 156
Obj. č. 123-275-S0 172-107-S0 123-277-S0 123-278-S0
Cena Kč / ks 11.900,- 18.800,- 20.300,- 39.600,-

Příslušenství

Obj. č. Sada příslušenství pro vyprazdňování sudů 123-284-S0 172-199-S0 123-286-S0 123-288-S0
Cena Kč / ks 4.550,- 4.400,- 6.750,- 8.150,-

Materiál
Viskozita max 

[mPas]
Závit

min. rozsah 
měření [l/min]

max. rozsah 
měření [l/min]

tlak max 
[bar]

Obj. č.
Cena Kč 

/ ks

PP 40 1 1/4“ BSP 5 120 10 267-933-S0 12.000,-

PVDF 40 1 1/4“ BSP 5 120 10 267-934-S0 14.900,-

 W pro řídké kyseliny a louhy v průmyslovém provozu
 W ruční čerpadlo pro optimální stáčení popř. přelévání látek 
ze sudů a kontejnerů

NOVINKAPrůtokoměr

Průmyslová čerpadla, elektrická

Dodáváno jako sada k okamžitému použití včetně 
hadice (2 m) odolné vůči médiím, čerpací pistole 
a sudového adaptéru.

Sudové čerpadlo s pumpičkou z 
PP (polypropylenu), sada s hadicí, 
pistolí a sudovým adaptérem

Pneumatická čerpadla

Membránové čerpadlo PP / TF, 1/4“

Čerpadla a průtoková počítadla pro kyseliny a louhy

značka jistoty Čerpadlová sada 
s čepovací stanicí z PVDF 
(polyvinylfluorid)

Vyprazdňování sudů 
jako příslušenství ke každému membránovému čerpadlu Vám nabízíme sadu skládající se z 
ponorné trubice či hadice (u čerpadel 1/4“ a 3/8“), 3m hadice a čerpací pistole (přípustný tlak 
max. 3 bary)

 W výkonné
 W ochrana proti rozstřiku, bez těsnění
 W 230 V motor s 5m kabelem a konektorem

 W k měření řídkých kyselin a louhů, na principu 
turbinového kola

 W Velký, dobře osvětlený digitální displej
 W Precizní měření, - lepší než ±1%
 W Ukazatel objemu proudu
 W Teplotní rozsah: -10 až max. +50° C
 W Vč. 2 1,5 V baterií (AAA)

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 



od 43.100,-

od 41.100,-

 W NIRO čerpadla - ideální pro použití v 
oblastech s nebezpečím výbuchu

 W k přečerpávání ředidel, benzínu, alkoholů, petroleje, atd.
 W ke stáčení, příp. přelévání látek ze sudů a kontejnerů

Obj. č. Příslušenství: Kabel pro vyrovnání potenciálu Cena Kč / ks

123-296-S0 430,-

značka jistoty
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Příslušenství Obj. č. Cena Kč / ks

příplatek za Ex konektor, 3-pólový, IP 65 137-421-S0 3.100,-

Průtokové počitadlo 137-395-S0 41.900,-

Dodávka jako sada k okamžitému použití včetně hadice (2 m) odolné vůči médiím, 
čerpací pistole a sudového adaptéru.

Verze elektrický Stlačený vzduch

Provedení standardní         Bezezbytkové vyprazdňování standardní      Bezezbytkové vyprazdňování

Ponorná hloubka [mm] 1000 1200 1000 1200 1000 1200 1000 1200

Vhodné pro Rozpouštědla, benzín, petrolej, ethanol, methanol, butanol, kerosin
Viskozita max [mPas] 350 500 1000
Čerpací množství max [l/min] 95 77 124 67
Čerpací výška max [mvs]* 14 35 28
Obj. č. čerpadlo 188-578-S0 188-579-S0 188-582-S0 188-583-S0 188-580-S0 188-581-S0 195-014-S0 195-016-S0
Cena Kč / ks 48.700,- 49.800,- 53.700,- 56.800,- 43.100,- 44.300,- 48.700,- 50.100,-

Obj. č. Sada čerpadel 117-539-S0 117-540-S0 172-103-S0 172-104-S0 137-422-S0 137-424-S0 195-012-S0 195-013-S0
Cena Kč / ks 62.700,- 64.900,- 67.400,- 69.400,- 60.200,- 61.600,- 63.900,- 66.900,-

*maximální hodnota při 20° Celsia

Sací/tlakový připojení 1/2“ BSP IG 1“ BSP IG

Vhodné pro alkohol, aceton, benzin, ethylacetát, kerosin, petrolej, kyselina dusičná, methylaceton, trichloretylen, terpentýn,toluen, peroxid vodíku, 
xylen, barvy, laky

Třída ochrany Ex dle ATEX Ex II 2 G c T4
Čerpací množství max [l/min] 48 156
Obj. č. 123-282-S0 123-283-S0
Cena Kč / ks 41.100,- 59.700,-

Příslušenství

Obj. č. Sada příslušenství pro vyprazdňování sudů* 123-292-S0 123-295-S0
Cena Kč / ks 44.400,- 39.600,-

*pro aceton: sada příslušenství na vyžádání

Čerpadla pro sudy a nádrže s Ex ochranou

Pneumatická membránová 
čerpadla na stlačený vzduch

Pneumatické membránové čerpadlo Niro / PTFE, 1/2“

Sudové a kontejnerové čerpadlo, ex-chráněné

Ex II 1/2 G IIB T4

Vyprazdňování sudů 
jako příslušenství ke každému membránovému 
čerpadlu Vám nabízíme sadu skládající se z 
ponorné trubice, 3m hadice a čerpací pistole 
(přípustný tlak max. 3 bary)

 W bezpečné a spolehlivé čerpání téměř všech 
látek - je možné čerpat i vysoce viskózní látky s 
pevnými částicemi, abrazivní substance, citlivé 
a pevné látky

 W čerpadlo z ušlechtilé oceli (Niro)
 W přezkoušeno podle Ex ll 2 G llC T6, dle ATEX schváleno
 W elektrický pohon: 230 V / 460 W elektromotorem s 5m kabelem a zástrčkou, 
druh ochrany IP 54

 W včetně kabelu na vyrovnání potenciálu

 W čerpadlo pro optimální zbytkové vyprazdňování: 
minimální ztráta kapaliny

 W maximální vyčerpání kapalin - zůstávající zbytkové množství 
je při optimální manipulaci menší než 0,1 litru

 W pneumatický pohon: 400 W

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 



Materiál čerpadla hliník polypropylen

Ponorná hloubka [mm] 1000 1200 1000 1200

Vhodné pro diesel, topný olej, hydraulický olej, motorový olej, 
strojní olej s viskozitou max. 500 mPas řepkový olej (lisovaný za studena) a rostlinný olej

Čerpací množství max [l/min] 85
Čerpací výška max [mvs] 19
Obj. č. Sada čerpadel 117-531-S0 144-663-S0 172-097-S0 172-098-S0
Cena Kč / ks 26.400,- 28.500,- 28.600,- 29.100,-

Obj. č. čerpadlo 188-576-S0 188-577-S0 188-933-S0 188-934-S0
Cena Kč / ks 21.100,- 22.100,- 21.500,- 22.200,-
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Obj. č. 123-279-S0

18.600,-

od 26.400,-Čerpadla na minerální oleje je možné dodat bez příslušenství nebo jako kompletní 
sadu: čerpadlo s hadicí, čerpací pistolí a adaptérem!

 W pro lehce viskózní výrobky z minerálních olejů
 W ke stáčení, příp. přelévání látek ze sudů a kontejnerů

 W ideální pro naftu, topné a motorové oleje

od 21.100,-

Sudové a kontejnerové čerpadlo, elektrické

Pneumatická membránová čerpadla na stlačený vzduch

Průtokoměr

Sada s hadicí, pistolí a 
sudovým adaptérem.

Čerpadlo (včetně ponorné 
trubky a hadicové přípojky)

Membránové čerpadlo na stlačený 
vzduch hliník / Geolast 1/2“

EMV

značka jistoty

 W chod na prázdno
 W 230V motor s 5m kabelem s konektorem
 W čerpadlo z hliníku, alternativně dodáváme i pro 
rostlinné oleje (s čerpadlem, čerpací pistolí z PP)

 W bezpečné a spolehlivé čerpání téměř všech látek - je možné čerpat 
i vysoce viskózní látky s pevnými částicemi, abrazivní substance, 
citlivé a pevné látky

 W čerpadlo/membrána: hliník/TPV (NBR-PP)
 W bez elektrické přípojky, nepatrná hmotnost
 W snadná manipulace, není nutná údržba
 W klidový stav při uzavření tlakového vedení, díky tomu nedochází 
k zahřívání čerpadla a čerpaného média

 W samonasávací, s ochranou běhu na sucho
 W jako příslušenství sada pro vyprazdňování sudů: ponorná trubice, 
3m hadice a čerpací pistole

 W k měření minerálních olejů a alternativních pohonných hmot
 W 1 nastavitelný rozsah částečného dávkování a 1 celkový rozsah množství
 W s lithiovou baterií s dlouhou životností
 W pro použití do max. 4 bar

Sací/tlakový připojení 1/2“ BSP IG 1“ BSP IG

Vhodné pro
nafta, topný olej, motorový olej, 

hydraulický olej, vrtací emulze, prostředek 
proti zamrznutí, glycerin, glykol

Čerpací množství max [l/min] 65 156
Obj. č. 123-279-S0 123-280-S0
Cena Kč / ks 18.600,- 23.800,-

Obj. č. Sada příslušenství pro vyprazdňování sudů 123-289-S0 123-291-S0
Cena Kč / ks 8.750,- 12.900,-

Použití
Viskozita max 

[mPas]
Materiál

min. rozsah měření 
[l/min]

max. rozsah měření 
[l/min]

Obj. č. Cena Kč / ks

pro sudová a 
kontejnerová čerpadla 2000 hliník 3 80 172-096-S0 10.700,-

Čerpadla na minerální oleje pro sudy a nádrže

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 



Pohon Stlačený vzduch elektrický

Typ GP 1800 FRP 3000 GLP 3000 FR 4 SPR 4

Oblast využití míchací zařízení nádoba otevřená Sud s čepovacím otvorem nádoba otevřená Sud s čepovacím otvorem nádoba otevřená
Výkon [W] 270 1000 1000 750 750
Otáčky [Ot / min] 1800 3000 3000 1500 1500
délka míchací hřídele [mm] 600 750 1000 750 750
Viskozita max [mPas] 1000 1000 500 500 500
Obj. č. verze bez ex-ochrany* 128-393-S0 – – 117-708-S0 117-709-S0
Cena Kč / ks 15.900,- – – 61.600,- 46.600,-

Obj. č. Ex verze dle Atex* – 128-396-S0 128-397-S0 117-713-S0 117-714-S0
Cena Kč / ks – 66.900,- 75.200,- 91.900,- 77.500,-

*stlačený vzduch: Ex II 2 G/D c T3 --  elektrické: Ex II 2 G c T3

 W se stlačeným vzduchem nebo s 
elektrickým pohonem

Obj. č. 128-396-S0

66.900,-
Obj. č. 117-713-S0

91.900,-
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Míchací zařízení z nerezu pro sudy

pro otevřené nádoby s obsahem cca 50 litrů

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: 2 - 3 týdny 

Míchací zařízení 
FR 4

Míchací zařízení FR 4

pro uzavřené sudy s 2“ 
čepovacím otvorem

Mísící zařízení GP 1800

Mísící zařízení GP 1800, 
Obj. č. 128-393-S0, 
Kč 15.900,-

Mísící zařízení 
FRP 3000

Míchací zařízení SPR 4, 
Obj. č. 117-709-S0, 
Kč 46.600,-

Mísící zařízení 
GLP 3000

pro uzavřené sudy s 2“ 
čepovacím otvorem

Mísící zařízení GLP 3000, 
Obj. č. 128-397-S0, 
Kč 75.200,-

pro otevřené nádoby pro otevřené nádoby

Míchací zařízení 
SPR 4

Mísící zařízení FRP 3000

 W k namíchání, homogenizaci a rozpouštění 
např. v úpravně vody, galvanotechnice, 
chemickém, nápojovém a kosmetickém 
průmyslu

 W z vysoce kvalitního nerezu 1.4571 / 1.4581
 W alternativně také v nevýbušném provedení 
pro zónu 1 (viz tabulka)

 W pro kapaliny se střední 
viskozitou až do 500 mPas

 W elektrická přípojka: 400 V
 W druh ochrany IP 54

 W pro viskozity do 500 mPas
 W jako FRP 3000 avšak s upínacím 
zařízením k upevnění na nádobě

 W poháněné stlačeným vzduchem
 W max. 6 bar výkonnostní tlak
 W materiál 1.4571/PP
 W přípojka stlačeného vzduchu: R 1/4”

 W výkon motoru: 0,5 až 1,0 KW při 
750 až 3000 otáček / min.

 W max. 7 bar pracovního tlaku
 W přípojka stlačeného vzduchu: 
R 1/2”

 W včetně fi ltru, redukčního ventilu 
s manometrem k indikaci 
sekundárního tlaku

 W pro kapaliny se střední viskozitou až 
do 500 mPas

 W elektrická přípojka: 400 V
 W druh ochrany IP 54



Pohon Stlačený vzduch elektrický

Typ CP 3000 CP 400 CR 6 CR 200 CR 300

Oblast využití míchací zařízení Kontejner
Výkon [W] 1000 1000 750 750 1500
Otáčky [Ot / min] 3000 400 1000 200 300
délka míchací hřídele [mm] 1000 1000 1000 1000 1000
Viskozita max [mPas] 1000 2000 500 2000 10000
Obj. č. verze bez ex-ochrany* – – 117-710-S0 117-712-S0 128-392-S0
Cena Kč / ks – – 58.300,- 79.300,- 101.000,-

Obj. č. Ex verze dle Atex* 128-394-S0 128-395-S0 117-715-S0 117-716-S0 129-343-S0
Cena Kč / ks 86.400,- 123.000,- 91.100,- 109.000,- 130.000,-

*stlačený vzduch: Ex II 2 G/D c T3 --  elektrické: Ex II 2 G c T3

od 79.300,-

Obj. č. 117-715-S0

91.100,-

Obj. č. 117-710-S0

58.300,-

od 86.400,-

elektrický

 W se stlačeným vzduchem nebo s 
elektrickým pohonem
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Míchací zařízení z nerezu pro IBC

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: 2 - 3 týdny 

Kontejnerové míchací 
zařízení CR 6

Detailní pohled: mísící 
zařízení s přídržným 
nosníkem dlouhým 1050 mm.

Pneumatické míchací zařízení CP 
3000 / CP 400

Míchací zařízení s převodovkou CR 
200 / CR 300

K ekonomickému skladování nebo 
zacházení s produkty v kapalném stavu

Možnost výběru ze 2 provedení s 
různým výkonem motoru.

k homogenizaci, disperzaci, emulzaci a 
suspenzaci

 W pneumatický motor od 400 do 3000 
ot/min a max. 7 bar pracovního tlaku

 W výkon motoru: 0,5 až 1,0 KW
 W přípojka stlačeného vzduchu: R 1/2”
 W včetně fi ltru a redukčního ventilu 
s manometrem k zobrazení 
nastaveného tlaku

 W citlivé na teplo

 W elektrická přípojka: 400 V
 W druh ochrany IP 55

 W pro kapaliny s velmi 
vysokou viskozitou

 W elektrická přípojka: 400 V
 W ochrana: IP 54

 W k namíchání, homogenizaci a rozpouštění 
např. v úpravně vody, galvanotechnice, 
chemickém, nápojovém a kosmetickém 
průmyslu

 W přepravní pro jednocestné kontejnery s 
plnicím otvorem od 150 mm

 W pro 1000litrové IBC nádrže, které nejsou 
pod tlakem

 W míchací hřídel z nerezu 1.4571 / 1.4581
 W upevňovací traverzy s upínacím popruhem 
a rukojetí

 W alternativně také v nevýbušném provedení 
pro zónu 1 (viz tabulka)



Obj. č. 117-206-S0

1.200,-

Obj. č. 157-790-S0

12.200,-
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 bez Atex schválení

Verze
pozinkovaný zemnící 

kabel
izolovaný zemnící kabel

Délka kabelu [m] 2 2
2 zemnící svorky

Obj. č. 117-204-S0 137-372-S0
Cena Kč / ks 2.250,- 2.250,-

1 zemnící kleště / 1 smyčkové oko

Obj. č. 117-206-S0 137-385-S0
Cena Kč / ks 1.200,- 1.400,-

1 C svorky / 1 smyčkové oko

Obj. č. 137-378-S0 137-380-S0
Cena Kč / ks 680,- 750,-

1 krokodýlová svorka / 1 C svorka

Obj. č. 137-381-S0 137-382-S0
Cena Kč / ks 710,- 850,-

1 krokodýlové svorky / 1 smyčkové oko

Obj. č. 137-374-S0 137-376-S0
Cena Kč / ks 430,- 540,-

2 krokodýlové svorky

Obj. č. 137-361-S0 137-363-S0
Cena Kč / ks 450,- 690,-

2 C svorky

Obj. č. 137-366-S0 137-368-S0
Cena Kč / ks 1.100,- 1.150,-

Třída ochrany Ex dle ATEX Ex II 1 GD T6

Verze
pozinkovaný zemnící 

kabel
izolovaný zemnící kabel

Délka kabelu [m] 2 2
2 zemnící svorky

Obj. č. 165-880-S0 165-882-S0
Cena Kč / ks 3.850,- 4.050,-

1 zemnící kleště / 1 smyčkové oko

Obj. č. 165-892-S0 165-894-S0
Cena Kč / ks 2.150,- 2.250,-

Zemnící kabel

Navíječ kabelů se zemnícím kabelem
 W automatický navíječ se zemnící svorkou
 W 15 m kabel, průměr kabelu 6 mm
 W nárazu odolné plastové pouzdro s pohyblivým montážním ramenem

Zemnící kabel

 W délka kabelu 2 m
 W kabely se dodávají volitelně v pozinkovaném nebo dvojnásobně 
izolovaném provedení

 W dále máte na výběr mezi krokodýlovou a šroubovací C-svorkou příp. 
zemnícími kleštěmi nebo kabelovou botkou smyčkového kabelu

1) Krokodýlí svorka  2) Šroubovací C-svorka

Zemnící kabel, dlouhý 2 m , se zemnícími svorkami a koncovkou smyčkového kabelu

 W pro odvedení statické elektřiny
 W 3 barevně kódované spojovací měděné kabely se 
svorkami v praktickém plastovém kufru

 W vybaveno 1,40 m kabelem 
a 2 izolovanými 3 m 
kabely

Antistatická sada

Antistatická sada 
v přepravním kufříku

1.550,- Obj. č.
116-058-S0

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

Ex nářadí, které netvoří jiskry - více na 
našem e-shopu!
denios.shop/cz-online

Ex II 1 GD T6

 W k zabránění nebezpečí výbuchu tvořením jisker nebo 
elektrostatickým nábojem



Přiobjednejte si zároveň

Atex nerezové kleště získáte spolu se 
zemnícím zařízením
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Třída ochrany Ex dle ATEX Ex II 1 GD T6

Verze
pozinkovaný zemnící 

kabel
izolovaný zemnící 

kabel

Délka kabelu [m] 2 2
2 zemnící svorky

Obj. č. 165-880-S0 165-882-S0
Cena Kč / ks 3.850,- 4.050,-

1 zemnící kleště / 1 smyčkové oko

Obj. č. 165-892-S0 165-894-S0
Cena Kč / ks 2.150,- 2.250,-

Délka kabelu [m] 3 5 3 5

Provedení dle ATEX
s 1 zemnícími kleštěmi a 

1 okem
se 2 zemnícími kleštěmi

Obj. č. Nerezové kleště typ MD 201-352-S0 201-353-S0 165-871-S0 165-872-S0
Cena Kč / ks 5.600,- 7.450,- 6.500,- 8.200,-

Obj. č. Nerezové kleště typ HD 201-354-S0 201-355-S0 201-356-S0 201-357-S0
Cena Kč / ks 6.400,- 8.400,- 7.950,- 9.750,-

Zemnící kabely a systémyEx II 1 GD T6

 W také s Atex schválením

Zemnící kleště s Atex schválením

FM certifi kované 
produkty

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

Příklad použití se 2 spirálovými zemnícími kabely.

Zemnící svorky z ušlechtilé oceli s dlouhou životností a "pevným stiskem" - 
pro bezpečné a pevné spojení i v nepříznivých provozních podmínkách.

Svorky proniknou díky svým špičatým zubům skrz povrch sudů i nečistoty. 
Pevné pružiny zajišťují potřebný tlak.

Spirálový zemnící kabel dle 
Atex s 1 zemnícími kleštěmi 
typu HD a 1 okem

Spirálový zemnící 
kabel s 2 zemnícími 
kleštěmi typ HD

Přezkoušené kleště z nerezové oceli ve 2 velikostech:

 W Typ MD (Medium-Duty, úhel otevírání cca 15 mm) - pro sudy, nádoby s 
objemem až 200 litrů

 W Typ HD (Heavy-Duty, velký úhel otevírání cca 40 mm) - pro velké zařízení, 
sudy a nádoby s objemem od 200 litrů, IBC nádrže, míchací nádoby, 
čerpací stanice, tankovací vozidla, atp.

spolehlivě zabrání nebezpečnému výbuchu způsobeným jiskřením 
nebo statickou elektřinou

 W malý elektrický odpor s vysokou mechanickou pevností
 W kabel odolný vůči chemikáliím a oděru
 W ATEX verze s kleštěmi z nerezu
 W spirálový kabel o délce 3 nebo 5 m

Zemnící kabel

Držák na stěnu z nerezu až pro 2 zemnící 
kabely (2 kleště a 2 oka)

 W možnost připojení k stávající zemnící liště
 W možnost připojení lišty uzemnění
 W může být např. využit jako pohodlné 
uzemnění v blízkosti stáčecích míst

Obj. č.
201-358-S02.250,-

od strany
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Ex II 1 GD T6

od 18.900,-

 W permanentní kontrola spojení: 
LED kontrolka u zemnících svorek 
ukazuje na bezpečné propojení

Maximum bezpečnosti

Příslušenství pro systémové rozšíření

Detailní pohled: rychlospojka k jednoduchému a rychlému spojení kleští a kabelu

Zemnící kleště typ BR, s LED signalizací.

FM certifikované 
produkty

Zemnící kabel s kontrolou a optickým signálem

Mobilně a bezpečně - spojuje 2 nádrže nebo 1 nádrž, 
cisternový automobil atd. se zemnícím bodem a přes LED 
ukazuje, kdy mají kleště bezpečný kontakt

Typ C 52: 2-žílová verze k zajištění bezpečného kontaktu 
mezi nádobou a uzemněním

Typ EZ se 2 kleštěmi. Mobilní a bezpečné - spojuje 2 nádrže 
nebo 1 nádrž, cisternový automobil atd. se zemnícím 
bodem a přes LED ukazuje, kdy mají kleště bezpečný 
kontakt.

Spirálový kabel, 2 žilový

Naše příslušenství nabízí spirálový kabel ve 3 délkách stejně jako 
podle Atexu certifikované kleště z ušlechtilé oceli Typ MD, HD a BR 
(s LED), pro individuální konfiguraci.

 W všechny kabely a kleště jsou vybaveny praktickou rychlospojkou pro 
snadnou výměnu

 W vhodné pro všechny zemnící systémy s kontrolou

Zemnící systémy s kontrolou zprostředkovávají při zpracování hořlavých a výbušných látek vizuální důkaz 
o tom, že statická elektřina je bezpečně odváděna:

 W Zelené LED světýlko bliká – zemnící kleště jsou účinně a náležitě spojeny. Zemnící kabel kontroluje 
probíhající elektrické vedení mezi nádobami popř. nádobou a ověřeným zemnícím bodem (např. 
zemnící lištou připevněnou ke zdi)

 W Zelené LED světýlko přestalo blikat - v elektrickém obvodu byl zaznamenán odpor > 10 ohm. Obsluha 
je takto upozorňována na potenciální nebezpečí v důsledku elektrostatického náboje.

Schváleno dle Atex a zároveň odpovídá i mezinárodním směrnicím.

 W schváleno dle ATEC a IECEX
 W všechny kleště z ušlechtilé oceli
 W rychlospojka pro snadnou výměnu svorek
(např. při výměně baterie v bezpečném prostředí)

 W druh ochrany IP 65
 W bezpečný elektrický obvod, včetně 9 V baterie

 W typ C 52: 1 kleště s LED, 2 závěsná oka
 W typ EZ - speciálně určeno pro mobilní použití: 
1 kleště s LED, 1 kleště volitelné - buď typ 
MD (D 120 mm) nebo typ HD (D 235)

Typ C 52 EZ EZ

Provedení 1 kleště s LED / 2 závěsná oka 1 kleště s LED / 1 MD 1 kleště s LED / 1 HD

Délka kabelu [m] 5 3 3
Obj. č. 123-554-S0 201-368-S0 195-370-S0
Cena Kč / ks 19.100,- 18.900,- 20.800,-

Spirálový kabel, 2 žilový [m] Obj. č. Cena Kč / ks

5 207-322-S0 4.650,-

10 207-323-S0 7.750,-

15 207-324-S0 11.600,-

Zemnící svorky, 2 pólové Obj. č. Cena Kč / ks

Nerezové kleště MD, D 120 mm 206-260-S0 5.400,-

Nerezové kleště HD, D 235 mm 206-261-S0 7.750,-

Nerezové kleště BR, s LED ukazatelem 207-321-S0 12.200,-

Zemnící kabely a systémy

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

Bezpečný kontakt mezi kleštěmi 
(zde např. typ BR l LED ukazatel) a 
kovovou nádobou (např. sudem) je 
viditelně signalizován.

Zemnící stanice s kontrolkou k montáži na 
stěnu naleznete na našem online-shopu:
denios.shop/zemnici-kabely



od 8.600,-

Délka kabelu [m] 6,2 9,2 15,2

Obj. č. Nerezové kleště typ MD 207-309-S0 201-343-S0 201-346-S0
Cena Kč / ks 11.800,- 14.400,- 18.700,-

Obj. č. Nerezové kleště typ HD 207-310-S0 201-344-S0 201-347-S0
Cena Kč / ks 12.500,- 14.900,- 19.900,- od 11.800,-

 W kabel k dodání ve 3 délkách

NOVINKA

NOVINKA

od 4.250,-
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Zemnící kabely a systémy

Stabilní zemnící souprava

FM certifikované 
produkty

 W ocelové kleště s vysokou životností a "pevností stisku" i při bezohledném zacházení - 
pro bezpečné a trvalé spojení

 W se samonavíjecím kabelovým bubnem
 W blokovací mechanismus zabrání zamotání kabelu
 W antistatický ocelový kabel Hytrel
 W schváleno dle Atex - vybíjecí role: EXII 2GD T6 - kleště: EXII 1GD T6
 W nerezové kleště, volitelně: typ MD (D 120 mm) nebo Typ HD (D 235 mm)

Zemnící kleště umístěné nahoře na ocelových sudech mohou být např. při najetí plnícího automatu poškozeny. Zemnící magnet nabízí v tomto 
případě alternativu - bude umístěný ze strany na sud a pevně přilne k sudu.

 W poškrábání nádob nehrozíšetrné uzemnění 
nenatřených, příp. nenalakovaných nádob

 W díky malé velikosti magnetu stabilní i na 
menších nádobách

 W uzemnění natřených a lakovaných nádob bez použití svorek nebo 
kleštídvě silné nerezové špičky proniknou i skrz znečištění nebo 
lakovanou vrstvu nádoby

 W výška jen cca 40 mm - bezproblémové přejíždění
 W typ EM-HX: pro sudy s objemem až 200 litrů
 W typ EM-H: pro malé nádoby a sudy s objemem až 50 litrů

 W Typ EM-H(X) - k uzemnění kovových nádob  W typ EM - uzemnění nenatřených nádob

zemnící magnet EM-HX:pro kovové 
sudy s objemem až 200 litrů,
Obj. č. 217-934-S0

zemnící magnet EM-H pro malé 
kovové nádoby,  
Obj. č. 217-933-S0, 

Zemnící magnet EM s kabelem s okem pro 
nenalakované malé nádoby

Čerpadlové kleště Mini v kombinaci 
se sudovými kleštemi pro bezpečné 
spojení čerpadla a nádoby. 

 W dle Atex schváleno pro použití v zóně: 1, 2 a 21, 22
 W silně působící Mini nerezové kleště (d 60 mm, otvor 15 mm) - ideální k 
připojení na sudová čerpadlasnadná manipulace

 W s 3m spirálovým kabelem
 W dle volby s okem na stacionární uzemnění nebo jako mobilní verze s 
dalšími nerezovými kleštěmi (d 140 m), např. pro bezpečné spojení sudů

Zemnící kleště Mini pro sudová čerpadla

Bezpečné uzemnění pomocí magnetické síly

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

Typ EM EM-H EM-HX Mini

Délka kabelu [m] 5 3 5 3 5 3

Vybavení zemnící systémy 1 magnet / 1 smyčkové oko 2 zemnící svorky 1 zemnící kleště / 1 
smyčkové oko

Vhodné pro nenatřené nádoby natřené nádoby 5 - 50 litrů pro natřené sudy s objemem až 200 litrů přípojka čerpadlo / 
nádoba

přípojka čerpadlo / 
zemnící lišta

Obj. č. 217-932-S0 267-620-S0 217-933-S0 267-621-S0 217-934-S0 244-028-S0 221-520-S0
Cena Kč / ks 11.600,- 8.060,- 8.600,- 8.650,- 8.900,- 5.750,- 4.250,-

 W dle Atex schváleno pro použití v zóně: 1, 2 a 21, 22
 W více magnetů garantuje udržení se na nádobě

 W 3 nebo 5metrový kabel a osa pro stacionární uzemnění
 W teplotně odolné
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 W pro bezpečné stáčení ze všech nádob s 3/4" nebo 2" závitem Trisure

Zachycení kapalin je možný 
přes 2 pozice: (A) plynulé, 
(B) přesné dávkování

A  B
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Materiál hliník nerez šedá litina mosaz zinkový odlitek

Oblast využití minerální oleje agresivní látky viskózní kapaliny minerální 
oleje

mírně viskózní 
kapaliny agresivní látky viskózní kapaliny alkalické kapaliny

minerální oleje
Závit 2“ 3/4“ 3/4“ 3/4“ 2“ 3/4“ 3/4“ 3/4“ 2“ 3/4“
Těsnění materiálu nitrilová guma PTFE PTFE PTFE PTFE NBR PTFE PTFE PTFE plastový

Provedení Kohout 
samouzavíratelný

plynulé 
vypouštění, 

možnost nastavení 
dávkování

Kohout 
samouzavíratelný 

a nastavitelný
– – –

Kohout 
samouzavíratelný 

a nastavitelný

Kohout 
samouzavíratelný

Kohout 
samouzavíratelný

Protiplamenný 
uzávěr

Další vybavení –
samozavírací, 

protiplamenný 
uzávěr

Protiplamenný 
uzávěr – – – Protiplamenný 

uzávěr
Protiplamenný 

uzávěr – –

Obj. č. 145-222-S0 117-189-S0 117-194-S0 117-292-S0 117-293-S0 117-291-S0 117-132-S0 117-195-S0 117-134-S0 117-196-S0
Cena Kč / ks 1.100,- 4.200,- 2.450,- 830,- 1.900,- 690,- 870,- 840,- 2.700,- 510,-

Cena Kč / ks 
od 5 ks

970,- 3.950,- 2.300,- 750,- 1.800,- 620,- 770,- 750,- 2.550,- 460,-

Prodloužený vypouštěcí 
nástavec, délka 150 mm, 
Obj. č. 174-228-S0, 
Kč 1.750,-

Mosazný vypouštěcí kohout 2“, s uzavírací deskou 
s PTFE těsněním, Obj. č. 117-134-S0, Kč 2.700,-

Mosazný čepovací kohout 3/4“,
Obj. č. 117-132-S0, Kč 870,-

Mosazný vypouštěcí kohout 3/4“,
Obj. č. 117-291-S0, Kč 690,-

Vypouštěcí kohout 3/4“, Obj. č. 117-196-S0, Kč 510,-

Sudové kohouty z kovu a plastu

Dávkovací a čepovací kohouty

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

Sudový kohout z šedé litiny 3/4“,
Obj. č. 117-292-S0, Kč 830,-

Sudový kohout z šedé litiny 2“,
Obj. č. 117-293-S0, Kč 1.900,-

Hliníkový čepovací kohout 2“, uzávěr ovládaný pružinou, 
Obj. č. 145-222-S0, Kč 1.100,-

Mosazný čepovací kohout 3/4“,
Obj. č. 117-195-S0, Kč 840,-

Vypouštěcí kohout z nerezu 3/4“ 
pro jemné dávkování,
Obj. č. 117-189-S0, Kč 4.200,-

Nerezový vypouštěcí kohout 3/4“,
Obj. č. 117-194-S0, Kč 2.450,-

➀ ➁ ➂ ➃ ➄ ➅ ➆ ➇ ➈ ➉



Typ AH 40 AH 45 AH 51 AH 61

pro závit Ø [mm] 42 45 55 61

Použití pro 2 - 5 l 
kanystry

pro 2 - 10 l 
kanystry

pro 5 - 20 l 
kanystry

pro 15 - 30 l 
kanystry

Obj. č. 158-087-S0 158-091-S0 158-093-S0 158-094-S0
Cena Kč / ks 210,- 210,- 290,- 360,-

Cena Kč / ks od 10 ks 190,- 190,- 270,- 320,-

Typ HF-G HF-K HF-M

Závit 2“ Mauser hrubý 2“ Trisure 2“ jemný

Použití
pro plastové sudy se 
zátkami, s objemem 

až 220 l

pro plastové sudy se 
zátkami, s objemem 

až 220 l

pro ocelové sudy 
s objemem až 200 l

Obj. č. 158-096-S0 158-097-S0 158-153-S0
Cena Kč / ks 550,- 550,- 590,-

Cena Kč / ks od 10 ks 520,- 520,- 570,-

Typ H 45 H 50 H 51 H 61 H 71

pro závit Ø [mm] 45 50 55 60 72
Použití pro 2 - 10 l kanystry pro 5 - 20 l kanystry pro 5 - 30 l kanystry pro 20 - 30 l kanystry pro 30 - 60 litrové kanystry
Obj. č. 157-964-S0 157-963-S0 123-555-S0 117-296-S0 117-297-S0
Cena Kč / ks 290,- 320,- 290,- 310,- 350,-

Cena Kč / ks od 10 ks 260,- 280,- 260,- 280,- 310,-

960,- / ks

Typ FH 1 FH 2

Závit 3/4“ 2“ jemný
Obj. č. 117-104-S0 117-105-S0
Cena Kč / ks 320,- 740,-

Cena Kč / ks od 
10 ks

280,- 670,- od 670,-

od 260,-

od 520,-od 190,-

 W k jemně dávkovanému stáčení kapalin z plastových kanystrů nebo sudů
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L-sudy s prstencem

HF-G
2“ Mauser hrubý

HF-K
2“ Trisure

Vypouštěcí kohouty

Typ HF

Typ H 45

Vypouštěcí kohouty pro plastové nádoby

Sudové kohouty z polyethylenu (PE) 
3/4“ a 2“

Elektricky vodivý plastový vypouštěcí kohout 
3/4“

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

Sudové kohouty z kovu a plastu

Plastový sudový kohout se 2“ závitem, 
Obj. č. 117-105-S0

Typ H 61 Typ H 71

Typ AH

Optimální stáčení i do malých 
otvorů.

 W pro rozpouštědla
 W s vnitřním závitovým adaptérem
 W vyvarování se úkapům

 W odnímatelná redukční trubička
 W elektricky vodivé

 W ideální pro jemně dávkované stáčení 
kapalin z plastových kanystrů

 W výpusť Ø: 23 mm
 W průtokové množství: cca 5 l / min
 W potravinářsky nezávadný
(mimo typu H 71)

 W pro plastové kanystry
 W s výpustí - Ø: 13 mm
 W průtokové množství: cca 2,5 l / min
 W vysoká odolnost vůči kyselinám a 
louhům

 W potravinářsky 
nezávadný

 W ideální pro jemně dávkované stáčení 
kapalin z kanystrů nebo sudů s 2" závitem

 W výpusť průměr: 23 mm
 W průtokové množství: cca 5 l / min
 W rychlé stáčení díky samostatnému 
nasávání vzduchu

Elektricky vodivý plastový 
vypouštěcí kohout se závitem 3/4", 
Obj. č. 193-761-S0, Kč 960,-

 W vhodné pro leptavé a agresivní chemikálie (ne pro aceton)
 W vyprázdnění 200litrového sudu
prostřednictvím 2“ kohoutu za cca 3 minuty

 W závit: Trisure 3/4" nebo 2"
 W rychlé stáčení díky
samostatnému nasávání
vzduchu

 W PE pákový uzávěr,
PP převlečná matice,
EPE pěnové těsnění

 W EPE pěnové těsnění (typ FH 2)

viz strana

172



Sudová čerpadla

od 280,-

barva 1 žlutá verze zelená verze bílá verze červená verze modrá verze šedá verze oranžová verze černá verze hnědá verze

ze závitu (l) 2“ jemný 2“ jemný 2“ jemný 2“ Mauser hrubý 2“ jemný 2“ jemný 2“ jemný – 2“ jemný
ze závitu (A) – – – – – – – 2“ jemný –
na závit (l) DIN EN 61 / 31 DIN EN 51 63 mm ASTM – – – – – DIN EN 71
na závit (A) – – – TriSure hrubý 2“ Mauser hrubý DIN EN 61 / 31 TriSure hrubý DIN EN 61 / 31 –
Obj. č. 117-110-S0 117-112-S0 117-114-S0 117-108-S0 117-109-S0 117-111-S0 117-107-S0 117-113-S0 164-153-S0
Cena Kč / ks 320,- 320,- 320,- 320,- 320,- 320,- 320,- 320,- 320,-

Cena Kč / ks od 5 ks 280,- 280,- 280,- 280,- 280,- 280,- 280,- 280,- 280,-

Typ SG 1 SG 2 SG 3 SG 4

ze závitu (l) 2“ jemný 2“ jemný 2“ jemný –
ze závitu (A) – – – 2“ jemný
na závit (l) DIN EN 59 – – Ø 36-38 mm
na závit (A) – s64x4 2“ Mauser hrubý –
Obj. č. 171-727-S0 171-732-S0 171-733-S0 171-738-S0
Cena Kč / ks 320,- 320,- 420,- 320,-

Cena Kč / ks od 5 ks 280,- 280,- 380,- 280,-

Typ SG 5 SG 6 SG 7 SG 8

Závit DIN EN 61 / 31 DIN EN 61 / 31 DIN EN 61 / 31 DIN EN 61 / 31
hadicová přípojka 1“ 1 1/4“ 1 1/2“ 2“
Obj. č. 171-734-S0 171-735-S0 171-736-S0 171-737-S0
Cena Kč / ks 320,- 320,- 320,- 320,-

Cena Kč / ks od 5 ks 280,- 280,- 280,- 280,-

Obj. č. 148-370-S0

970,-
Obj. č. 148-365-S0

1.050,-

od 280,-

Sada: skládající se z 9 adaptérů, 
Obj. č. 117-115-S0, Kč 2.150,-
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Sudové příslušenství

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

Adaptér pro připojení hadice SG 5 až 
SG 8. (vyobrazení podobné)

Závitový adaptér

Speciální závitový adaptér

Stavoznak

se zvláštním šroubovým uzávěrem (černý), 
Obj. č. 148-370-S0, Kč 970,-

s transparentním ochranným víkem, 
Obj. č. 148-365-S0, Kč 1.050,-

od strany

192

 W ideální k přizpůsobení rozdílných závitů na kanystrech / 
sudech a čepovacích kohoutech i čerpadlech

 W lze dodávat jako sadu s 9 adaptéry (redukcemi) 
nebo jednotlivě

 W závit: I = vnitřní závit, A = vnější závit

 W zamezí přelití sudů
 W červený plovák ukazuje, kdy je sud 
naplněn

 W vhodné pro 3/4“ a 2“ zátkové uzávěry
 W připraveno pro odvětrávaní, aby mohly 
být např. plyny cíleně a bezpečně 
odvedeny

 W dle přání zákazníka lze dodat 
se šroubovým uzávěrem nebo s 
transparentním ochranným víkem

K vyrovnání různých závitů nebo přípojek na hadicích
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Sudové 
kohouty 

Sudové příslušenství

Novinka: FS 
s kombinovanou stupnicí 
pro 60- a 200litrové sudy!

Obj. č. 137-715-S0

1.150,-

Obj. č. 117-138-S0

2.600,-

Obj. č. 129-362-S0

1.850,-

Obj. č. 117-131-S0

1.700,-

Stavoznak pro ležící sudy

Stavoznak se stupnicí typ FS a typ FH

(bez vypouštěcího kohoutu)

Sudový pojistný ventil

Sudový pojistný ventil použitelné pro 
ležící i stojící sudy

viz strana

206-207

 W plovák leží v sudu na kapalině, stupnice ukazuje obsah sudu
 W kombinovaná stupnice pro 60- a 200litrové sudy

 W pro všechny běžné 200litrové sudy
 W plovákový systém - ukazatel přibližného množství v litrech a v %

Vhodné pro všechny běžné 200litrové sudy (FS také pro 60litrové), použitelné pro neleptavé kapaliny, jako například oleje, nemrznoucí směsi, 
naftu nebo topné olej. Stavoznak se montuje na otvor s 3/4 závitem. Na 2" zátkový otvor se současně nechá nasadit čerpadlo pro čerpání 
definovaného množství.

 W vhodné pro každý 3/4“ 
dávkovací kohout

 W i s namontovaným 
stavoznakem lze vypouštět

 W pro sudy naležato i nastojato
 W zajišťuje nutné vyrovnání tlaku 
při plnění nebo odčerpávání

 W z mosazi, závit 2“

TYP FS TYP FH

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

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

denios.shop/cz-indikatory-hladiny

Elektronická odměrka pro jednoduché změření výšky 
hladiny u sudů a čerpacích nádrží:



Obj. č. 117-277-S0

1.100,-

Obj. č. 156-168-S0

3.300,-

Obj. č. 202-167-S0

1.150,-

Obj. č.
156-255-S01.750,-
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Obj. č. 210-011-S0

3.750,-
NOVINKA

Obj. č. 210-012-S0

780,-S bronzovým otvíračem bez problémů 
zvednete např. pevně držící víko sudů s 
upínacím kroužkem.

Páka na nádoby s plastovou rukojetí

Otvírače sudů

Otvírač sudů

Náhradní nůž

Bezpečné navléknutí a strhnutí pečetícího víčka - žádné nebezpečí poranění jako při 
použití běžných kleští.

Tri-Sure®- klíč na sudy a balonové kanystry

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

Páka na nádoby s plastovou rukojetí
 W pro snadnou a bezpečnou manipulaci se 
stahovacími uzávěry upínacích obručí

 W zabraňuje přivření prstů při zaklapnutí uzavírací 
mechaniky

 W páka se nosem na předním konci zahákne do očka 
pro zabezpečovací závlačku na svěracím kroužku

K bezpečnému sejmutí plechových pečetících vík a otočení 
sudových uzávěrů.

 W zinkovaná ocel
 W pro všechny Tri-Sure 3/4"- a 2"- závity
 W s nařezávačem obalů

 W extra dlouhá obslužná rukojeť umožňuje optimální zvedání
 W ve stabilním ocelovém provedení s vysoce hodnotným nožem ze 
speciální mosazné slitiny

 W náhradní nůž k dispozici jako příslušenství

 W víceúčelový sudový klíč z mosazi
 W vhodný pro běžné ocelové a plastové sudy

Víceúčelový otvírač sudů z bronzu
 W snadné otevírání vík nádrží a sudových zátek 3/4" a 2"
 W jiskření je vyloučeno

Víceúčelový sudový klíč z mosazi

Ex nářadí, které netvoří jiskry - více na našem e-shopu!

denios.shop/cz-online

 W otevírání pečetících víček a sudových uzávěrů 
pouze s 1 nástrojem

 W k bezpečnému otevírání běžných 
200litrových ocelových sudů



Obj. č. 171-739-S0

820,-

Obj. č. 117-253-S0

520,-

Obj. č. 117-250-S0

760,- Obj. č. 117-139-S0

960,-
Obj. č. 157-449-S0

690,-

Obj. č. 157-450-S0

2.250,-
Obj. č. 117-199-S0

730,-

Obj. č. 117-251-S0

1.100,-

880,- / BJ
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Obj. č. 250-295-S0

2.500,-

Klíč na sudy z bronzu

Sudový klíčSudový klíč

Křížový sudový klíč

Klíč na sudy z plastu

Očkový klíč DIN 70

Otvírače sudů

Klíč na sudy z 
bronzu

Multifunkční klíč na sudy

Univerzální klíč na sudy

IBC otvírač vík

BJ = 3 ks
Obj. č. 188-645-S0

Klíč na sudy z oceli

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

DN 225, 
Obj. č. 185-787-S02.150,-

DN 150, 
Obj. č. 185-786-S02.100,-

 W prstencový klíč k pohodlnému otevírání 
šroubovacích vík na IBC nádržích

 W z pozinkované oceli
 W v dodání ve 2 velikostech

 W očkový klíč k pohodlnému otevírání kanystrů 
se šroubovým uzávěrem

 W vhodné pro 3/4" a 2" zátky a plastová 
víka DIN 51 a DIN 61

 W sudový klíč z lakované oceli
 W pro snadné otevření běžných uzávěrů sudů

 W sudový klíč ve stabilním litinovém 
provedení, černě lakovaný

 W multifunkční, vhodný k uzávěrám všech 
v praxi možných ocelových a plastových 
sudů

 W z lakované litiny
 W určeno pro běžné sudové uzávěry
 W použitelný multifunkčně

 W klíč na sudy z lakované oceli
 W určeno pro běžné sudové uzávěry

 W vhodný pro všechny běžné sudové zátky
 W snadné otevírání díky dlouhé páce
 W sudový klíč z bronzu - jiskření je vyloučeno

 W jiskření je vyloučeno
 W odsouhlaseno na všechny běžné sudy
 W kompaktní tvar

Nejiskřivý sudový klíč, 
vhodný do oblastí s 
nebezpečím výbuchu
ze speciálního bronzu - schváleno 
pro použití v Ex zóně 1, 21

 W pro 22 různých sudových klíčů
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2.050,- / ks

Přiobjednejte si zároveň

Sudový trychtýř

Sudový trychtýř z oceli

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

 W pro bezpečné plnění kapalin do 2" čepovacích otvorů 200litrových ocelových 
sudů

 W stabilní ocelová konstrukce s vysoce kvalitním práškovým lakováním v 
modré barvě (RAL 5010)

 W trychtýř o objemu do 30 litrů umožňuje rychlejší vlévání většího množství 
kapalin

 W vnější rozměr (Ø x V): 650 x 135 mm
 W vnitřní rozměr (Ø x V): 620 x 135 mm

Plastové víko na nálevku

 W víko z PE může být při nepoužívání zavěšeno na trychtýř
 W vhodné také pro ocelový sudový trychtýř, obj. č. 132-242

Sudový trychtýř, Obj. č. 123-242-S0

PE sudová nálevka GP 2

Plastové víko na nálevku,
Obj. č. 240-014-S0, Kč 1.600,-

el. vodivé  provedení,
Obj. č. 241-918-S0, Kč 2.500,-

Trychtýř GP 2 na 200litrový ocelový sud, 
Obj. č. 240-013-S0, Kč 2.600,-

vodivé provedení (dle předpisů), 
Obj. č. 241-917-S0, Kč 4.900,-

Obj. č. 240-014-S0, Kč 1.600,-

 W bezpečné plnění 200 / 220 litrových ocelových nebo plastových sudů se zátkami
 W polyethylenový výrobek v kompaktní formě konstrukce
 W s integrovaným vypouštěcím hrdlem pro aretaci trychtýře v čepovacím 
otvoru na sudu

 W max. objem plnění: 27 litrů
 W ø vnější: 645 mm
 W s vložitelným nerezovým filtrem

 W na přání lze dodat víko, které chrání obsah sudu před znečištěním
 W k dodání také v elektricky vodivé verzi 
(barva černá, trychtýř otestován dle předpisů)

 W malé plechovky a filtry mohou být bez problémů odloženy za účelem 
odkapávání



IBC
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Trychtýře pro IBC

IBC trychtýř umožní bezpečné stáčení z IBC nádrží.

 W vyrobeny z chemicky vysoce odolného polyetylenu (PE)
 W odolné vůči nárazům

 W veškerá kapalina beze zbytku vyteče
 W jednoduchá manipulace

Plnící trychtýř k nasazení na 
nádrž IBC

 W velký odtokový otvor (Ø 145 mm) s integrovaným připojením 2", 
např. pro stavoznak

 W přihrádka pro odložení IBC uzávěru
 W otvor pro uzávěry IBC
 W objem 15 litrů

IBC trychtýř typ M - trychtýře jsou 
ideální pro použití všude tam, kde je 
nutné rychlé a jednoduché plnění z 
malých nádob

 W odtokový otvor průměr cca 100 mm
 W objem 30 litrů

Záchytné vany pro IBC 
nádrže z polyetylenu

Obj. č.
117-254-S0520,-

IBC trychtýř typ X IBC trychtýř typ M

Stavoznak (k dodání na přání:) vhodný 
pro integrovanou 2“ přípojku, 
Obj. č. 148-365-S0, Kč 1.050,-

Více z naší nabídky naleznete na 
našem internetovém obchodě!

denios.shop/cz-nabidka

Přiobjednejte si zároveň

od strany

58-59

 W k použití pro všechny běžné IBC nádrže
 W pro bezpečné zachycení kapalin

IBC otvírač vík

 W prstencový klíč k pohodlnému otevírání šroubovacích vík 
na IBC nádržích

 W z pozinkované oceli
 W v dodání ve 2 velikostech

DN 150, 
Obj. č. 185-786-S0, 
Kč 2.100,-

DN 225, 
Obj. č. 185-787-S0, 
Kč 2.150,-

Vypouštěcí nástavec - 
prodloužení pro IBC

 W délka (mm): 250

Typ X M

Rozměr korpusu Š x H x V [mm] 790 x 730 x 175 690 x 820 x 200
Barva přepravního vozíku modrá verze antracitová verze
Hmotnost [kg] 8 5
Obj. č. 218-986-S0 243-312-S0
Cena Kč / ks 2.950,- 2.350,-

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

Trychtýř na IBC

viz strana

168-169



Obj. č. 148-431-S0

1.950,-
Obj. č. 171-741-S0

1.400,-
Obj. č. 189-634-S0

2.250,-

 W pro praktický transport stojících 60/200/220litrových sudů z oceli nebo plastu
 W s dodatečným vybavením - užitečný v mnoha případech

 W 60litrové ocelové sudy  W pro 200litrové ocelové a 220litrové 
plastové sudy

 W výklopný sudový podstavec z oceli

 W s olejotěsnou svařovanou 
uzavřenou vanou

 W nerezový sudový podstavec  W robustní sudový podstavec pro 
obzvláště těžké ocelové sudy

2.250,-
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Typ DT1 / 60 DT 1 / 200 DT 2 DT 3 DT 4 DT 5

Provedení včetně táhla standardní s olejotěsně svařovanou vanou s výklopnou mechanikou z nerezu zvýšená nosnost
Celková nosnost [kg] 100 350 300 350 350 500
Ø vnitřní [mm] 400 610 610 610 610 610
Výška [mm] 135 125 185 145 165 165
Počet koleček ww4 4 4 4 4 8
Ø kolečka [mm] 60 75 75 75 80 100
Obj. č. 171-741-S0 148-431-S0 189-637-S0 189-634-S0 189-635-S0 189-636-S0
Cena Kč / ks 1.400,- 1.950,- 2.950,- 2.250,- 5.250,- 2.700,-

Manipulace se sudy

Sudový podstavec z oceli a nerezu typ DT 1 - DT 5

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

Sudový podstavec DT 1 / 200 z oceli, 
pro 200/220 l sudy.

Sudový podstavec DT 1 / 60, z oceli, 
pro 60l sudy, včetně táhla

 W včetně táhla ke snadnému a ergonomickému 
popojíždění

 W 4 stabilní háky pro bezpečné uchycení sudu

 W vhodný pro 200/220litrové sudy
 W snadné naklápění sudového podstavce 
pomocí nožního pedálu, vhodné pro 
bezezbytkové vyprazdňování

 W ocelová konstrukce, silná práškově lakovaná 
vrstva v barvě RAL 5010 (modrá)

 W nosnost 500 kg
 W stabilní ocelová konstrukce, práškové 
lakování v barvě modré (RAL 5010)

 W výška okraje 80 mm
 W práškově lakováno v modré barvě 
(RAL 5010)

 W pro snadnou manipulaci s 200litrovými sudy
 W obzvláště vhodný např. pro potravinářský a 
farmaceutický průmysl

 W lehce a rychle čistitelný



od 4.150,-

 W záchytná vana z polyethylenu (vnitřní průměr 600 mm)

 W pro bezpečný transport 200litrových 
ocelových sudů a všech bezpečnostních 
a ochranných sudů

 W podavač na sudy pro větší bezpečnost při manuální manipulaci se sudy
 W k dodání také jako verze vhodná do prostředí s nebezpečím výbuchu

Obj. č. 117-854-S0

5.500,-
Obj. č. 117-854-S0

5.500,-
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Vhodné pro ocelové sudy s vrubem ocelové sudy s víkem plastové L-sudy s prstencem

Standardní verze

Hmotnost: 7 kg

Obj. č. 115-247-S0 115-248-S0 115-249-S0
Cena Kč / ks 16.400,- 16.400,- 18.100,-

Ex chráněné provedení

Hmotnost: 9 kg

Obj. č. 133-762-S0 133-761-S0 133-717-S0
Cena Kč / ks 27.100,- 27.100,- 30.600,-

Typ DT 6 DT 7

Provedení nevodivý elektricky vodivý s PE záchytnou vanou
Celková nosnost [kg] 450 450 450
Ø vnitřní [mm] 840 840 600
Výška [mm] 123 123 180
Obj. č. 115-199-S0 127-147-S0 117-854-S0
Cena Kč / ks 4.150,- 7.700,- 5.500,-

Manipulace se sudy

Sudový podstavec typ DT6 pro bezpečnostní sudy

Podavač na sudy

Podavač pro plastové sudy s prstencem

Podavač pro sudy s lemem

Sudový podstavec, záchytná vana, typ DT7

 W vhodný pro přepravu 200/220litrových 
ocelových a plastových sudů

 W přepravní podstavec z oceli se 4 otočnými 
kolečky s lehkým chodem z polypropylenu 
(průměr 100 x 38 mm)

 W nastavitelný od Ø 680 do Ø 840 mm
 W z pozinkované oceli
 W lehce pojízdný díky 4 otočným kolečkům

 W mechanismus podavače včetně upínacího 
zařízení je uzpůsobený na ocelové sudy 
s vrubem, ocelové sudy s víkem s upínacím 
kroužkem nebo 220litrové plastové sudy s 
kroužkem

 W EX provedení nerez, ocelová rukojeť zinkovaná

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

k dodání také jako elektricky vodivá verze (při správném 
použití vhodné také k použití ve výbušném prostředí)



DENIOS 
záruka

Optimalizovaná, jednodušší manipulace 
se sudy za minimálního úsilí!

 el. vodivé provedení Standardní verze

Typ FKR-S2 FKH FKR-S2 FKH

Kola celopryžová kola vzduch celopryžová kola
Celková nosnost [kg] 300
Vnější rozměry Š x H x V [mm] 730 x 570 x 1590 650 x 600 x 1415 730 x 545 x 1600 730 x 520 x 1600
Obj. č. práškově lakovaná verze 180-863-S0 180-861-S0 164-364-S0 164-362-S0 164-355-S0
Cena Kč / ks 13.100,- 10.300,- 6.650,- 7.300,- 4.700,-

od 4.700,-
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K dodání také jako elektricky vodivá verze (při správném použití vhodné také k použití ve výbušném prostředí)!

od 6.650,-

Vozíky na sudy

Vozík na sudy typ FKH

Lze použít též jako 
stáčecí stojan

Vozík na sudy typ FKR-S2

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

5
let

Vozík na sudy FKR-S2, práškově lakovaný v 
RAL 5010, s 2 celopryžovými kolečky, 
Obj. č. 164-364-S0,Kč 6.650,-

 W vozík na sudy, celopryžová kola, pro bezpečný transport a stáčení 
z 200litrových ocelových a plastových sudů s víkem

 W k vyklápění a komfortnímu přepravování
 W snadné a bezpečné upínání sudů pomocí zajišťovacích háků
 W lze použít také jako stáčecí stanici
 W velká celopryžová kolečka, ideální pro použití na nerovném povrchu

 W práškově lakovaný, modrý (RAL 5010)
 W snadné uchopení sudu pomocí patky a zajišťovacího háku
 W více bezpečnosti díky dvěma podpěrám
 W pomocí vozíku na sudy je možno pohodlně umístit 
200litrové sudy na záchytné vany 
(max. výška vany 260 mm)

 W volitelně s pneumatikami nebo celopryžovými 
koly, Ø kola: 350 mm

Vozík na sudy typ FKH, nožní podpěry zabraňují 
překlopení, Obj. č. 164-355-S0

 W pro bezpečný a pohodlný transport i na větší vzdálenosti
 W pro 200litrové ocelové nebo plastové sudy s víkem
 W nožní podpěry zabraňují překlopení vozíku a sudy



Více ergonomie - lepší než je v bezpečnosti práce vyžadováno!
K dodání také verze do výbušného prostředí!
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DENIOS 
záruka

5
let denios.shop/cz-secucomfort

Více informací o produktu a jeho výhody se 
dozvíte v našem videu!

Secu Comfort, el. vodivé provedení, 
barva červená, vhodný do Ex zóny

bezproblémové naklápění pomocí rolovací lišty a nastavitelné páky

CENA SADY
Cenově výhodná kombinace Secu 
Comfort a Secu Plus, 
Obj. č. 257-452-S0, Kč 16.400,-

Přiobjednejte si zároveň

 W pro 200/220litrové ocelové a plastové sudynastavitelná 
rukojeť se 3 funkcemi: vyklápění / posouvání / zajištění 
např. při stáčeníz práškově lakované oceli

 W 2 řídící kolečka s aretací (Ø 125 mm) a 2 pevná kolečka 
(Ø 160 mm), gumová, s ložiškem

snadné naklopení sudu do vodorovné pozice - pro další přepravu, 
ke skladování nebo stáčení

Sudový vyklápěč Secu Plus

NOVINKA

Obj. č. 251-170-S0

8.150,-

 W pro nejvyšší nároky na bezpečnost a ergonomii

 W velká pozinkovaná platforma pro bezpečné umístění 
sudu pomocí sudového vozíku Secu Comfort

Válečková podpěra ke snadnému 
otáčení sudu, Obj. č. 115-213-S0, 
Kč 1.850,-
Vany pro malé nádoby k 
bezpečnému stáčení
Obj. č. 243-475-S0, Kč 1.350,-

Typ Secu Comfort Secu Comfort Secu Plus

Provedení Standardní verze el. vodivé  provedení Standardní verze
Celková nosnost [kg] 350
Barva oranžová verze červená verze oranžová verze
Obj. č. 243-307-S0 250-280-S0 251-170-S0
Cena Kč / ks 9.250,- 18.400,- 8.150,-

od 9.250,-Secu Plus - ideální k doplnění sudového vozíku Secu ComfortSecu Plus - ideální k doplnění sudového vozíku Secu Comfort

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

Vozíky na sudy

Vozík na sudy Secu Comfort

 W vhodný pro ocelové a plastové sudy s objemem až 220 litrů
 W snadné uchopení a přeprava velkých a těžkých sudů (pouze jednou osobou)
 W  není nutné naklápění nebo podjíždění plných sudů
 W stabilní nerezová nebo ocelová konstrukce s dlouhou životností, práškově lakováno

Uchopení a přeprava i plných sudů s minimálním úsilím, zcela bez rizika ohrožení zdraví.

 W snadná a rychlá přeprava sudů

Vozík na sudy Secu Comfort, s celopryžovými koly, 
nosnost 350 kg

ergonomický sudový vyklápěč 
Secu Plus, s velkou platformou 
a řetízkem pro zajištění sudu

Bezpečné stáčení s vanou na malé 
nádoby (viz příslušenství), max. výška 
stáčení 350 mm.



3.500,-
TOP PRODUKT

Obj. č. 115-256-S0

11.400,-
Obj. č. 115-197-S0

6.350,-
Obj. č. 115-266-S0

 W vertikální přeprava 200l ocelových sudů

 W ideální u těsně stojících sudů
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Sudové zvedáky

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

Sudové kleště typ FZ 600

Sudový závěs s manžetou FGM

Sud bude uchopen pouze 
na jedné straně, proto se 
mohou sudové kleště FZ-S 
také používat pro více u 
sebe těsně stojících sudů.

 W k vertikálnímu zdvihání a přepravě 200litrových sudů 
s olemovanými okraji nebo s upínacím kroužkem

 W vhodné pro použití u těsně vedle sebe stojících sudů nebo při 
nakládání do bezpečnostních a ochranných sudů

 W s práškovým lakováním v modré barvě (RAL 5010)
 W nosnost: 350 kg
 W hmotnost: 10 kg

Obzvláště vhodný pro přepravu stojících, otevřených nebo 
uzavřených kovových sudů s okrajem. Manžeta se nasadí na sud 
pod okraj a prostřednictvím upínací páky se bezpečně upevní 
na okraji sudu. Šířka se může regulovat aretačním šroubem.

 W průměr sudu: 560 - 610 mm
 W nosnost: 300 kg
 W hmotnost: 10 kg

K vertikálnímu zvedání 200-litrových ocelových sudů s lemem 
nebo ocelovým prstencem. Dopravovat lze i otevřené sudy, 
neboť jsou stále drženy ve vertikální poloze. Barva RAL 5010.

Kleště na sudy typ FZ-S

 W nosnost: 350 kg
 W hmotnost: 8 kg



BEST-SELLER

Obj. č. 164-398-S0

7.850,-

 W horizontální přeprava 200litrových ocelových sudů

6.100,-
Obj. č. 115-188-S0Obj. č. 164-399-S0

5.650,-

 W pro ležící i stojící sudy

VŠESTRANNĚ VYUŽITELNÝ MULTITALENT!
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Sudové zvedáky

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

Sudový závěs FGVSudové kleště typ FZ 500-H, 
práškově lakované

 W k horizontálnímu zdvihání 
a přepravě 200litrových sudů s 
lemem nebo s upínacím kroužkem

 W vybaveno aretačním zařízením
 W nosnost: 350 kg
 W hmotnost: 8 kg

 W vhodné pro zdvihání a přepravu 
60 a 200litrových ležících 
ocelových sudů s lemem

 W stabilní řetězová konstrukce se 
2 speciálními úchytnými háky k 
uchycení sudu

 W nosnost: 300 kg
 W hmotnost: 4 kg

Pro snadné postavení 
ležícího sudu

Zdvihací svorka na sudy FGK

 W pro zdvihání a přepravu 60 a 200litrových ležících 
nebo stojících ocelových sudů s lemem

 W stabilní řetězová konstrukce se speciálními 
úchytnými háky k uchycení sudu

 W vhodné pro použití u těsně stojících sudů nebo při 
nakládání bezpečnostních a ochranných sudů

 W nosnost: 500 kg
 W hmotnost: 2,2 kg

Zdvihací svorka na sudy typ FGK - ideální ke zvedání 
stojících i ležících sudů.

 W optimální také pro postavení ležícího sudu



Typ FK SK

Vhodné pro 200 litrový ocelový sud s vrubem nebo víkem 200 litrový ocelový sud s vrubem nebo víkem a 220 litrový plastový sud s víkem a sud s prstencem
Celková nosnost [kg] 350 300
Vnější rozměry Š x H x V [mm] 710 x 1100 x 160 675 x 1280 x 220
Otvory pro vidlice Š x D [mm] 150 x 55 170 x 70
Hmotnost [kg] 56 47
Obj. č. 164-394-S0 212-869-S0
Cena Kč / ks 17.300,- 22.500,-

17
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Obj. č. 212-869-S0

22.500,-

Obj. č. 164-394-S0

17.300,-
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Podavač sudů

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

 W vč. zabezpečení na vysokozdvižném vozíku pomocí křídlových šroubů
 W s robustním práškovým lakováním v modré barvě (RAL 5010)

Sudový upínač typ SK, přezkoušený a vhodný do oblastí s nebezpečím výbuchu

 W vhodný pro 220 litrové plastové nebo 200 litrové ocelové sudy

Sudové kleště typ FK

 W vhodné pro 200litrové ocelové sudy s lemem

Bezpečná přeprava plastových a ocelových sudů
Pohodlné nastavení na příslušný typ sudu 
pomocí ručního kolečka a stupnice.

Pohled shora: Sudový upínač typ SK

Pohled shora: Sudové kleště typ FK 1

 W sudové kleště jako nástavec pro vysokozdvižný vozík pro transport 1 sudu
 W vhodné pro 220litrové plastové nebo 200litrové ocelové sudy s lemem

 W s polohovatelnými automaticky uzavíratelnými sudovými kleštěmi, 
které sud bezpečně uchopí

 W přezkoušený a vhodný i do oblasti s nebezpečím výbuchu
 W přezkoušený a vhodný pro Ex zóny 1 a 2 IIB T4 zóna 1

 W s automaticky uzavíratelnými sudovými kleštěmi, které 
sud bezpečně uchopí a udrží



Schváleno pro skladování nebezpečných 
látek

Typ SH 1 SH 2

Celková nosnost [kg] 350 700
Vhodné pro 1 x 200 litrový ocelový sud s vrubem nebo víkem 2 x 200 litrový ocelový sud s vrubem nebo víkem
Vnější rozměry Š x H x V [mm] 710 x 890 x 975 1050 x 1080 x 975
Otvory pro vidlice Š x D [mm] 140 x 55 150 x 55
Hmotnost [kg] 70 110
Obj. č. 115-223-S0 115-225-S0
Cena Kč / ks 27.200,- 45.700,-

od 27.200,-
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Podavač sudů

Podavač sudů SH

Zachycením sudů pod lemem okraje a zvednutím podavače je sud 
automaticky zajištěn. Během zvedání je podavač zakotven za okraj 
sudu. Při položení sudu dojde automaticky k uvolnění.

 W bezpečné uchycení ocelových vroubkovaných sudů s objímkou
 W výškově nastavitelné
 W stabilní, svařovaná konstrukce z oceli
 W přídavné zařízení na vysokozdvižný vozík s práškovým lakováním 
v modré barvě (RAL 5010)

 W rychlá, jednoduchá montáž k vysokozdvižnému vozíku
 W automatická fixace při zdvihání sudu
 W automatické povolení svorky při umístění

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

Pohled shora: podavač sudů typ SH 2.Pohled shora: podavač sudů typ SH 1.Čelní pohled: podavač sudů typ SH 1 a SH 2.

Podavač sudů typ SH 2 na 2 sudy á 200 litrů, 
nosnost: 2x350 kg

Podavač sudů typ SH 1 na 1 sudy á 200 litrů, 
nosnost: 350 kg

od strany

6

 W praktická přeprava až dvou 200litrových ocelových sudů
 W pevné držení i při nerovném povrchu
 W obsluhu zvládne jedna osoba - nikdo další není potřeba



EX verze na vyžádání

Typ SV SVK

Použití
60 až 220 litrové plastové sudy a 60 / 

200 litrové ocelové sudy
200 l ocelové sudy

Celková nosnost [kg] 300 300
Hmotnost [kg] 90 70
Otvory pro vidlice Š x D [mm] 170 x 70 180 x 65
Odstup otvorů pro vidlice 
[mm] 695 620

Obj. č. Standardní verze 115-286-S0 164-393-S0
Cena Kč / ks 41.800,- 38.600,-

Obj. č. Ex verze 147-724-S0 –
Cena Kč / ks 50.300,- –

38.600,-
Obj. č. 164-393-S0

 W zvedání, otáčení a vyprazdňování sudů

 W vhodné pro sudy o průměru od 380 do 
600 mm

 W k dodání také v Ex chráněné variantě

EX II 2G IIB T4

od 41.800,-
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Obraceč sudů SVK, 
ovládání řetězem

Obsluha ze sedadla řidiče pomocí 
řetězu.

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

Obraceče a podavače sudů

Obraceč sudů SV, s ručním ovládáním

Obraceč sudů SV, 
s ručním ovládáním

Pohled shora: obraceč sudů SV

 W řetěz umožňuje regulované vyprazdňování sudu 
z libovolné výšky - lehká obsluha a manipulace 
ze sedadla řidiče

 W zajištění na vysokozdvižném vozíku pomocí 
aretačních šroubů

 W stabilní, svařovaná konstrukce z oceli
 W s robustním práškovým lakováním v modré 
barvě (RAL 5010)

 W rozsah otáčení: > 360°

Obraceč sudů SVK, ovládání 
řetězem

Obraceče sudů jsou přídavná zařízení na vysokozdvižné vozíky a jsou vhodné ke zvedání, 
otáčení, vyprazdňování a přepravě sudů, to vše s obsluhou pouze 1 osobou.

 W ideální pro 60 až 220litrové plastové sudy se 
zátkou a s víkem, i pro 60 a 200litrové ocelové 
sudy s lemem i s upínacím kroužkem

 W samosvorný šnekový převod s lehce 
ovladatelným ručním kolem

 W otočně uložená prizmatická čelist s upínacím 
pásem v čelní části

 W bezpečnostní řetěz k upevnění na vysokozdvižný 
vozík

 W rozsah otáčení: 180°



 W pro 200litrové ocelové sudy nastojato a naležato
 W přezkoušený a vhodný pro Ex zóny 1 a 2 IIB T4 Zone 1

Typ RLN

Použití 200 litrový ocelový sud, naležato nebo nastojato

Celková nosnost [kg] 300
Hmotnost [kg] 75
Otvory pro vidlice Š x D [mm] 170 x 70
Odstup otvorů pro vidlice [mm] 665
Obj. č. 115-289-S0
Cena Kč / ks 29.500,-
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Obj. č. 115-289-S0

29.500,-

Obj. č. 178-864-S0

52.900,-

Obraceče a podavače sudů

Podavač sudů RLN

 W kompaktně zkonstruované upínání sudů
 W automatická aretace
 W sudy mohou být ukládány do regálu těsně vedle sebe
 W podavač uchopí stojící sud a spuštěním vidlic ho uvede do vodorovné polohy, v 
této pozici se automaticky zajistí

 W bez další ruční práce je pak ležící sud uložen

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

Podavač sudů typ RLN pro 1 sud à 200 litrů

Pohled shora: podavač sudů RLN.

Typ VARIO, rozměry Š x H x V 
(mm): 1210 x 1240 x 2120

Typ Vario

Příklad použití: různě nastavitelné šířky najíždění umožňují uchopení i sudu stojícího na straně, 
např. u záchytných van stojících těsně vedle sebe.

 W nastavitelný podvozek pro přizpůsobení se různým zajížděcím šířkám palet a záchytných van
 W gumová kola Ø 200 mm, sériově s 2 přídavnými vyměnitelnými koly Ø 80 mm k lehkému 
zajíždění pod palety

 W zvedání prostřednictvím nožního pedálu
 W oblast zdvihu 0-550 mm
 W nosnost: 300 kg

 W pro 200litrové ocelové sudy s lemem - ideální pro nakládání na palety nebo záchytné vany
 W variabilní, možno nastavit na různé pozice najíždění



224

4

www.denios.cz

Sudové zdvižky

Rozměry širokého/úzkého podvozku

Praktická nožní pumpa pro 
ergonomické zvedání sudů

Sudová zdvižka typ Servo FL pro mnohostranné použití v podnikovém provozu

Sudové zdvižky typu Servo Vám nabízí vhodné řešení pro mnohé případy využití:
na další straně naleznete 3 typy podvozku, v kombinaci se 4 praktickými, robustními sudovými upínači - ke zdvihání, 
přepravě nebo otáčení ocelových a plastových sudů.

 W typ Servo FL 8: nízká verze, úzký podvozek
 W typ Servo FL 12: nízká verze, široký podvozek
 W typ Servo FL 16 F: vysoká verze, široký podvozek

Úzký podvozek - k podjíždění europalet 
nebo různých záchytných van

Široký podvozek pro „objetí“ europalet umožňuje pohodlné 
uchopení i sudu stojícího uprostřed

 W zdvih pomocí nožní hydrauliky
 W spouštění přes separátní nožní pedál
 W snadno pojízdná díky 2 pevným a 2 otočným 
kolečkům (s aretací)

 W stabilní ocelový rám práškově lakovaný v modré barvě

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 



Typ FL 8-K FL 12-K FL 16-K F

Podvozek úzký široký široký
Světlá šířka podvozku [mm] 278 974 974
Výška [mm] 1605 1605 2135
Výška zdvihu min [mm] 120 0 0
Výška nákladu zdvihu max [mm]* 520 520 1170
Obj. č. 138-379-S0 115-215-S0 181-094-S0
Cena Kč / ks 44.100,- 43.900,- 53.700,-

*Měřeno na spodní hraně 200 litrového ocelového sudu (max. výška zdvihu se může u každého typu sudu lišit)

Typ FL 8-SK FL 12-SK FL 16-SK

Podvozek úzký široký široký
Světlá šířka podvozku [mm] 278 974 974
Vnější výška [mm] 1605 1605 2135
Výška zdvihu min [mm] 120 0 0
Výška nákladu zdvihu max [mm]* 520 520 1170
Obj. č. 214-474-S0 214-475-S0 214-476-S0
Cena Kč / ks 39.400,- 39.800,- 43.900,-

*Měřeno na spodní hraně 200 litrového ocelového sudu (max. výška zdvihu se může u každého typu sudu lišit)

Typ FL 8-M FL 12-M FL 16-M F

Podvozek úzký široký široký
Světlá šířka podvozku [mm] 278 974 974
Výška [mm] 1605 1605 2135
Výška zdvihu min [mm] 120 0 0
Výška nákladu zdvihu max [mm]* 740 740 1390
Obj. č. 181-092-S0 115-218-S0 181-098-S0
Cena Kč / ks 39.900,- 41.800,- 50.700,-

*Měřeno na spodní hraně 200 litrového ocelového sudu (max. výška zdvihu se může u každého typu sudu lišit)
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*Měřeno na spodní hraně 200 litrového ocelového sudu (max. výška zdvihu se může u každého typu sudu lišit)

od 39.400,-

od 44.100,-

od 39.900,-

Sudové zdvižky

Sudová zdvižka Servo FL se sudovými kleštěmi typ SK

Sudová zdvižka typ Servo FL 8 
se sudovými kleštěmi typ SK

Sudová zdvižka typ Servo FL 12 
se sudovými kleštěmi typ K

Sudová zdvižka Servo FL s podavačem sudů typ M

Sudová zdvižka typ Servo FL 8 
se sudovým podavačem typ M

Sudová zdvižka Servo FL se sudovými kleštěmi typ K

 W nosnost: 300 kg

 W nosnost: 300 kg

 W nosnost: 300 kg

 W speciální sudový upínač pro uchopení 60 a 200litrových ocelových sudů 
s lemem nebo upínacím kroužkem

 W samouzavírací mechanizmus, pro 200litrové ocelové sudy

 W sudový upínač - nastavitelný, samouzavírací, univerzální pro 
všechny 200/220litrové ocelové i plastové sudy

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 



 

51.400,-
Obj. č. 181-090-S0

Obj. č. 115-293-S0

66.300,-

Typ FW 8 FW 12 FW 16-F

Podvozek úzký široký široký
Světlá šířka podvozku [mm] 278 974 974
Vnější výška [mm] 1605 1605 2135
Výška zdvihu min [mm] 120 0 0
Výška nákladu zdvihu max [mm]* 750 750 1400
Obj. č. 181-088-S0 181-090-S0 115-293-S0
Cena Kč / ks 49.900,- 51.400,- 66.300,-

*Měřeno na spodní hraně 200 litrového ocelového sudu (max. výška zdvihu se může u každého typu sudu lišit)
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Typ Servo FW s rozsahem otáčení 360°

Rozměry širokého/úzkého podvozku

Pohled ze strany typ Servo FW, 
s > 360° rozsahem otáčení

Servo FW 12 se širokým podvozkem, 
nízká verze

Úzký podvozek umožňuje zajetí dovnitř výklenků europalet 
nebo různých van DENIOS. Tímto způsobem lze např. 
sud vzít z europalety a postavit ho na ve skladu stojící 
záchytnou paletu.
Široký podvozek umožňuje přejíždění europalet. Díky tomu 
je možné manipulovat i se sudem stojícím na zadní paletě.
Stejným způsobem je možné snadno obsluhovat i záchytné 
vany DENIOS pro 1 nebo 2 sudy.
Všechny modely Servo se širokým podvozkem je možno 
dodat ve 2 rozdílných výškách (viz tabulka), s maximálním 
dosahem do výšky 1450 mm.

na výběr jsou 2 varianty podvozku:

Servo FW 16-F se širokým podvozkem, 
vysoká verze.

Sudové zdvižky

 W bezpečné uchopení a udržení plastových a ocelových sudů
 W nosnost: 300 kg
 W rozsah otáčení: > 360°
 W snadno pojízdná díky 2 pevným a 2 otočným kolečkům (s aretací)
 W praktická nožní pumpa pro ergonomické zvedání sudů
 W spouštění sudu pomocí separátního nožního pedálu
 W stabilní ocelový rám odolný proti zkroucení, práškově lakovaný v modré barvě

Samosvorná převodovka s ruční pákou, rozsah otáčení 360°

 W ke zvedání, otáčení, míchání, dávkovému vyprazdňování a přepravě
 W úchopný mechanismus s otočně uloženou prizmatickou čelistí je ideální pro 60 až 220l plastové sudy se 
zátkou či s víkem a pro 60litrové a 200litrové ocelové sudy s lemem i s upínacím kroužkem

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 



 

Typ LD LD-SK

Použití zvedání/přeprava ocelových sudů zvedání/přeprava ocelových / plastových sudů
Celková nosnost [kg] 350 300
Výška nákladu zdvihu max [mm]* 485 500
Vnější rozměry Š x H x V [mm] 1120 x 900 x 1260 1120 x 900 x 1260
Obj. č. 227-161-S0 201-867-S0
Cena Kč / ks 25.600,- 34.700,-

*Měřeno na spodní hraně 200 litrového ocelového sudu (max. výška zdvihu se může u každého typu sudu lišit)

34.700,-
Obj. č. 201-867-S0
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Obj. č. 227-161-S0

25.600,-

Přejíždění europalet umožňuje i uchopení 
sudu stojícího uprostřed.

Pravoúhlý podvozek sudové 
zdvižky LD umožňuje pohodlné 
uložení sudu, příp. jeho uchopení 
na záchytné vaně, přes roh

Typ LD - s automatickým úchopem sudů

Sudová zdvižka typ LD-SK

Ruční kolečko se stupnicí pro 
přesné napasování kleští na 
příslušný typ sudu

Přehled typů:

Snadné plnění vany přes roh 
pomocí sudové zdvižky LD pro 
200litrové ocelové sudy

Sudové zdvižky

 W jednoduché a bezpečné přemisťování sudů např. z 
europalety nebo záchytných van není se sudovou zdvižkou 
LD žádný problém

 W snadno ovladatelná a skladná - 2 řídící kolečka (s aretací) 
umožňují přesné najíždění

 W snadné zvedání sudů prostřednictvím nožní pumpy, přesné 
spouštění díky samostatnému nožnímu pedálu

 W při ovládání za pomoci nožní hydrauliky je sud automaticky 
uchopen a bezpečně držen

 W vhodná pro 200litrové ocelové sudy s 
lemem a s upínacím kroužkem

Typ LD - se samosvorným 
uchopovacím mechanismem

Typ LD-SK - se samouzavíratelnými 
sudovými kleštěmi

 W pro 220l sudy z plastu s víkem i 200l 
sudy z oceli

 W s  ručně nastavitelnými sudovými 
kleštěmi pro komfortní přizpůsobení 
různé velikosti sudů

 W europalety nebo záchytné vany mohou být snadno obsluhovány přes roh

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 



Funkce a bezpečnost na 
nejvyšší úrovni
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Sudové zdvižky

Vyvinuto do Ex prostředí

Vhodný pomocník pro skladování a manipulaci se sudy v Ex zónách. Na základě znalostí a 
zkušeností inženýrů a expertů na bezpečnost vyvinul DENIOS novou sudovou zdvižku Secu Ex, která je 
vhodná pro použití v oblastech s nebezpečím výbuchu.

To znamená maximální ochranu pro uživatele v citlivém pracovním prostředí a ATEX schválení.

Design a funkce spolu perfektně ladí. Z toho profituje nejvíce obsluhující osoba. Celé 
provedení sudové zdvižky Secu Ex je nenáročné na údržbu.

Provedení:
Sudová zdvižka Sexu Ex je k dostání ve třech 
různých variantách, ke zdvihání, přepravě a 
otáčení. Zvolte si pro každý případ použití správný 
sudový upínač a nakombinujte jej se 3 různými 
variantami podvozků: úzký podvozek, široký 
podvozek nebo rozšířený podvozek (detailní popis 
najdete na následujcích stránkách).

Všechny zdvižky ve všech variantách podvozku jsou dostupné volitelně v nízké nebo 
vysoké verzi (detaily viz tabulka) - nízká verze: např. ukládání sudů na palety nebo 
záchytné vany - vysoká verze: např. ukládání sudů na záchytné vany nebo do sudových 
regálů.

Sudová zdvižka Secu Ex

např. s 
obracečem 
sudů typ W

např. s 
podavačem 
sudů typ M

 W úzký 
podvozek

 W nastavitelný 
podvozek

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

např. se 
sudovými 
kleštěmi 
typ SK

 W široký 
podvozek



Obj. č. 236-561-S0

103.000,-
Obj. č. 236-561-S0

103.000,-

Podvozek úzký široký nastavitelný

Celková výška [mm] 1635 2135 1635 2135 1755 2255

Výška nákladu zdvihu max [mm]* 905 1405 905 1405 905 1405

Výška zdvihu min [mm] 120 120 0 0 0 0
Použití zvedání/přeprava ocelových sudů
Celková nosnost [kg] 300
Vnější rozměry Š x H [mm] 1216 x 1233 1132 x 1290
Obj. č. 236-561-S0 236-562-S0 236-559-S0 236-560-S0 236-563-S0 236-564-S0
Cena Kč / ks 103.000,- 107.000,- 101.000,- 106.000,- 116.000,- 123.000,-

*výška zdvihu min/max. měřeno od podlahy příp. od europalety ke spodní hraně 200 litrového ocelového sudu. Odvíjí se od typu sudu.
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Sudové zdvižky

Sudová zdvižka Secu Ex s podavačem sudů typ M

Secu Ex s podavačem sudů typ M, verze 
s širokým podvozkem, Obj. č. 236-560-S0

Sudová zdvižka Secu Ex s podavačem sudů typ M, 
krátké verze s úzkým podvozkem

Sklápěcí nožní pedál a nožní ochrana pro optimální 
bezpečnost

Upínací zařízení s integrovaným vyrovnáním 
potenciálu - Ex ochrana v nejmenším detailu

EX II 2G IIB T4

 W ocelový sud je automaticky uchycen a držen za horní lem
 W snadné zvedání sudů prostřednictvím nožní pumpy, přesné 
spouštění díky samostatnému nožnímu pedálu

 W výška zdvihu až 1405 mm

Varianty:
Úzký podvozek - k podjíždění europalet nebo různých záchytných 
van od DENIOSu
 W 2 pevná a 2 otočná kolečka (s brzdou a ochranou nožiček)

Široký podvozek - pro "objetí" europalet a záchytných van

 W 2 pevná a 2 otočná kolečka (s brzdou a ochranou nožiček)

Nastavitelný podvozek - ideální pro najíždení na záchytné vany nebo 
europalety

 W nájezdový úhel nastavitelný do 2 pozic
 W 4 velká otočná kolečka pro pohodlnou přepravu a prostorově úsporné 
popojíždění i malém prostoru

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

 W ke zdvihání a přepravě 200litrových ocelových sudů s lemem 
nebo s upínacím kroužkem



Podvozek úzký široký nastavitelný

Celková výška [mm] 1635 2135 1635 2135 1755 2255

Výška nákladu zdvihu max [mm]* 700 1200 700 1200 820 1320

Výška zdvihu min [mm] 120 120 0 0 0 0
Použití zvedání/přeprava ocelových / plastových sudů
Celková nosnost [kg] 300
Vnější rozměry Š x H [mm] 1216 x 1233 1132 x 1290
Obj. č. 236-567-S0 236-568-S0 236-565-S0 236-566-S0 236-569-S0 236-570-S0
Cena Kč / ks 109.000,- 111.000,- 108.000,- 111.000,- 123.000,- 124.000,-

*výška zdvihu min/max. měřeno od podlahy příp. od europalety ke spodní hraně 200 litrového ocelového sudu. Odvíjí se od typu sudu.

Funkce a bezpečnost na nejvyšší úrovni

od 108.000,-
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Sudové zdvižky EX II 2G IIB T4

Sudová zdvižka Secu Ex se sudovými kleštěmi 
typ SK

Pomocí nastavitelného podvozku lze 
pohodlně najíždět nad europalety, i vzadu 
stojící sud bude snadno přístupný

Snadné najíždění k 
záchytné vaně přes roh i k 
vzadu umístěným sudům

Sudová zdvižka Secu Ex se 
sudovými kleštěmi typ SK

Všechny varianty podvozku jsou k dostupné volitelně v krátké nebo vysoké verzi (detaily viz tabulka) - krátká verze: např. přemisťování palet nebo 
DENIOS záchytných van - vysoká verze: např. přemisťování DENIOS záchytných van nebo naskladňování do sudových regálů.

Ruční kolo se stupnicí a aretací pro 
komfortní nastavení průměru sudu

 W automaticky uzavíratelné sudové kleště lze rychle nastavit pro 
bezpečné držení sudů různých velikostí

 W snadné zvedání sudů prostřednictvím nožní pumpy, přesné 
spouštění díky samostatnému nožnímu pedálu

 W výška zdvihu až 1320 mm

Varianty:
Úzký podvozek - k podjíždění europalet nebo různých záchytných van 
od DENIOSu

 W 2 pevná a 2 otočná kolečka (s brzdou a ochranou nožiček)
Široký podvozek - pro "objetí" europalet a záchytných van

 W 2 pevná a 2 otočná kolečka (s brzdou a ochranou nožiček)

Nastavitelný podvozek - ideální pro najíždení na záchytné 
vany nebo europalety

 W nájezdový úhel nastavitelný do 2 pozic
 W 4 velká otočná kolečka pro pohodlnou přepravu a prostorově 
úsporné popojíždění i malém prostoru

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

 W pro zdvihání a přepravu stojících 200/220litrových 
ocelových sudů i plastových sudů



Podvozek úzký široký

Celková výška [mm] 1635 2135 1635 2135

Výška nákladu zdvihu max [mm]* 930 1430 930 1430

Výška zdvihu min [mm] 120 120 0 0
Použití zvedání/otáčení/přeprava ocelových nebo plastových sudů
Celková nosnost [kg] 300
Vnější rozměry Š x H [mm] 1216 x 1233
Obj. č. 236-573-S0 236-574-S0 236-571-S0 236-572-S0
Cena Kč / ks 126.000,- 129.000,- 126.000,- 126.000,-

*výška zdvihu min/max. měřeno od podlahy příp. od europalety ke spodní hraně 200 litrového ocelového sudu. Odvíjí se od typu sudu.

od 126.000,-
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Sudové zdvižkyEX II 2G IIB T4

Sudová zdvižka Secu Ex s obracečem sudů 
typ W

Sudová zdvižka Secu Ex s obracečem sudů 
typ W, krátká verze s úzkým podvozkem k 
podjíždění záchytných van, 
Obj. č. 236-573-S0

Sklápěcí nožní pedál a nožní ochrana pro 
optimální bezpečnost

Sudová zdvižka Secu 
Ex s obracečem sudů 
typ W, verze se širokým 
podvozkem k objetí 
záchytných van,
Obj. č. 236-572-S0

Sudová zdvižka Secu Ex - s 
obracečem sudů typ W pro 
ocelové a plastové sudy

Ex-chráněná, lehce 
pojízdný mechanismus 
s ručním kolem

Sudová zdvižka Secu Ex typ W je k dodání volitelně s úzkým nebo širokým podvozkem, v nízké 
nebo vysoké verzi.

 W úchopný systém s prizmatickými čelistmi a upínacím popruhem - sudy 
různých typů a velikostí jsou bezpečně uchopeny

 W ke zvedání, otáčení, míchání, dávkovanému vyprazdňování
 W lehce pojízdný pohon s ručním kolem umožní exaktní pozici sudu při otáčení
 W snadné zvedání sudů prostřednictvím nožní pumpy, přesné spouštění díky 
samostatnému nožnímu pedálu

 W díky 2 řídícím a pevným kolečkům snadno pojízdné (řídící kolečka s aretací)
 W výška zdvihu až 1430 mm

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

 W ke zdvihání, přepravě a otáčení 60 až 220litrových plastových sudů 
se zátkou a s víkem, i pro 60 a 200litrové ocelové sudy s lemem i s 
upínacím kroužkem

 W rozsah otáčení: > 360°



BJ = 25 ks

1.950,- / BJ
Obj. č. 173-865-S0

od 820,-

Rohože Light Light Light Light Light Heavy Heavy Heavy

Vnější délka [mm] 240 400 500 500 15000 500 500 800
Vnější šířka [mm] 200 370 400 400 800 400 400 500
Perforace ne ne ano ano ne ano ano ne
Balící jednotka (BJ) 200 ks 200 ks 100 ks 200 ks 10 ks 50 ks 100 ks 50 ks
Absorpční kapacita [l / BJ] 38 118 80 160 48 62 124 124
Obj. č. 175-581-S0 177-885-S0 207-920-S0 175-014-S0 180-856-S0 207-921-S0 175-015-S0 191-669-S0
Cena Kč / balení 850,- 1.850,- 1.500,- 2.700,- 1.700,- 1.500,- 2.700,- 2.800,-

Cena Kč / balení od 3 balení 820,- 1.750,- 1.400,- 2.550,- 1.650,- 1.400,- 2.550,- 2.650,-
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Light

velmi savé 
sorpční rouno

UNIVERZÁL — na olej, chladící a mazací prostředky, rozpouštědla nebo vodnaté roztoky

DENSORB sorbenty

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

pro lepší použití jsou rohože navíc také uprostřed perforované

Sudové rohože UNIVERZÁL Economy

Rohože Univerzál ECONOMY SINGLE

Univerzální sudové rohože k zachycení případných úkapů 
při stáčení olejů, rozpouštědel nebo chemikálií

extrémně savé sorpční rohože UNIVERZÁL bezpečně a rychle zachytí vyteklou 
kapalinu, jsou univerzálně použitelné a v nabídce v různých velikostech

 W univerzální pro použití ve výrobě nebo dílnách
 W díky hydrofilnímu složení absorbují téměř všechny kapaliny
 W vhodné jako podložka během provádění servisů či oprav
 W šedá barva skrývá nečistoty, díky tomu mohou být textilie déle používány, aniž by působily 
nevzhledně

 W šetří náklady na čištění a zvyšují bezpečnost
 W nepostradatelný pomocník při používání sudových čerpadel a trychtýřů
 W vhodné pro 200litrové sudy
 W víko a dno sudu zůstávají čisté       .
 W síla materiálu: Heavy
 W průměr: 560 mm
 W absorpční kapacita 36 l/BJ

 W díky hydrofilnímu složení absorbují téměř všechny kapaliny
 W šedá barva skrývá nečistoty, díky tomu mohou být sorbenty déle používány, aniž by 
působily nevzhledně
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Role
Light,
úzká

Light,
úzká

Light, 
široká

Light,
úzká

Light, 
široká

Light, extra 
široká

Heavy,
úzká

Heavy,
úzká

Heavy, 
široká

Heavy, 
široká

Vnější délka [m] 45 45 45 90 90 45 45 45 45 70
Vnější šířka [mm] 380 380 760 380 760 1500 380 380 760 760
Balící jednotka (BJ) 1 role 2 role 1 role 2 role 1 role 1 role 1 role 2 role 1 role 1 role
Absorpční kapacita [l / BJ] 68 137 137 274 274 270 106 211 211 329
Obj. č. 259-105-S0 173-862-S0 173-867-S0 173-858-S0 173-871-S0 178-453-S0 259-107-S0 173-857-S0 173-866-S0 259-104-S0
Cena Kč / balení 1.700,- 2.400,- 2.400,- 3.950,- 3.950,- 3.700,- 2.400,- 3.950,- 3.950,- 5.650,-

Cena Kč / balení od 3 balení 1.600,- 2.300,- 2.300,- 3.750,- 3.750,- 3.550,- 2.300,- 3.750,- 3.750,- 5.400,-

15
0 

cm

76
 c

m

38
 c

m

Odvíjecí stojany pro role

UNIVERZÁL — na olej, chladící a mazací prostředky, rozpouštědla nebo vodnaté roztoky

DENSORB sorbenty

Role Univerzál ECONOMY SINGLE
pro rychlé rozdělení jsou role příčně perforované - každých 43 cm

 W vhodné pro absorpci úkapů
 W na výběr máte různé šířky pro různé případy použití

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

 W díky speciálnímu vzoru je dosaženo vysoké stability a dlouhé životnosti
 W vynikající přilnavý účinek mezi povrchem vlákna a kapalinou výrazně snižuje 
riziko vykapávání

 W velká sorpční kapacita a rychlá absorpce

od 1.600,-
TOP CENA

extrémně savé sorpční role Univerzál, pro rychlé použití, 
ideální jako podložka pod stroje, v nabídce se šířkou 38, 
76 nebo 150 cm

Light: jednoduchá síla materiálu pro malé úkapy
Heavy: dvojitá síla materiálu pro vetší množství kapali



Rohože Light Heavy

Vnější délka [mm] 500 500
Vnější šířka [mm] 400 400
Balící jednotka (BJ) 200 ks 100 ks
Absorpční kapacita [l / BJ] 146 96
Obj. č. 243-791-S0 243-798-S0
Cena Kč / balení 2.950,- 2.950,-

Cena Kč / balení od 3 balení 2.800,- 2.800,-

Role Light, úzká Light, široká Heavy, úzká Heavy, široká

Vnější délka [m] 90 90 45 45
Vnější šířka [mm] 500 1000 500 1000
Balící jednotka (BJ) 2 role 1 role 2 role 1 role
Absorpční kapacita [l / BJ] 328 328 215 215
Obj. č. 243-799-S0 243-800-S0 243-801-S0 243-802-S0
Cena Kč / balení 4.900,- 4.900,- 4.650,- 4.650,-

Cena Kč / balení od 3 balení 4.650,- 4.650,- 4.400,- 4.400,-

Role Light, úzká Light, široká Heavy, úzká

50
 c

m

10
0 

cm

od 2.800,-
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hladký netřepivý 
povrch

velmi savé 
sorpční rouno

od 4.400,-

DENSORB sorbenty

Role Univerzál ECONOMY DOUBLE
pro rychlé a snadné odtržení jsou role příčně perforované

 W role jsou vhodné pro pokrytí velkých ploch

Rohože Univerzál ECONOMY DOUBLE
 W dodáváno v praktickém dávkovacím kartonu pro rychlé a efektivní 
použití

Perforované rohože lze při 
malých únicích snadno 
odtrhnout a tímto způsobem 
šetřit materiál.

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

Výhodné ceny pro velkoodběratele! Jiná balící jednotka na 
dotaz - prosím zavolejte: 800 383 313

 Heavy: doppelte Materialstärke für große Flüssigkeitsmengen
Light: einfache Materialstärke für kleine Leckagen und Tropfen

 W přídavná robustní vrstva z vláken na vrchní straně zajistí vysokou odolnost vůči oděru a roztržení, 
i v nasyceném stavu

 W díky hladkému netřepivému povrchu lze materiál používat například následovně: 
- podložka pod stroje nebo k otření znečištěných povrchů, během provádění servisů či oprav
- ochrana podlahy nebo jako podložka na pracovní plochu pod stroje, ze kterých dochází k úniku 
nebezpečných kapalin a je nutná jejich rychlá absorpce

 W vhodné pro dlouhodobé použití

 W extra savé sorpční vlákno v kombinaci s hladkým netřepivým povrchem zaručí 
dlouhou životnost a efektivnost

Light: jednoduchá síla materiálu pro malé úkapy
Heavy: dvojitá síla materiálu pro vetší množství kapalin

UNIVERZÁL — na olej, chladící a mazací prostředky, rozpouštědla nebo vodnaté roztoky



Rohože Light Heavy

Vnější délka [mm] 500 500
Vnější šířka [mm] 400 400
Balící jednotka (BJ) 100 ks 100 ks
Absorpční kapacita [l / BJ] 70 100
Obj. č. 248-913-S0 248-914-S0
Cena Kč / balení 1.700,- 2.700,-

Cena Kč / balení od 3 balení 1.600,- 2.550,-

Role Light, úzká Light, široká Heavy, úzká Heavy, široká

Vnější délka [m] 45 45 45 45
Vnější šířka [mm] 380 760 380 760
Balící jednotka (BJ) 1 role 1 role 1 role 1 role
Absorpční kapacita [l / BJ] 60 120 85 170
Obj. č. 248-907-S0 248-908-S0 248-909-S0 248-910-S0
Cena Kč / balení 1.950,- 3.300,- 2.450,- 4.050,-

Cena Kč / balení od 3 balení 1.900,- 3.150,- 2.350,- 3.850,-
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hladký netřepivý 
povrch

hladký netřepivý 
povrch

velmi savé 
sorpční rouno

od 1.600,-

Odvíjecí stojany
pro role

 W obzvláště kvalitní materiál zvyšuje sorpční kapacitu

Rohože Univerzál ECONOMY TRIPLERole Univerzál ECONOMY TRIPLE

DENSORB sorbenty

Výhodné ceny pro velkoodběratele! Jiná balící jednotka na 
dotaz - prosím zavolejte: 800 383 313

pro praktičtější použití jsou rohože uprostřed perforovanépro rychlé a snadné odtržení jsou role příčně perforované

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

 W s netřepivou vrstvou na horní a spodní straně
 W vysoká zatížitelnost zaručí dlouhodobé použití
 W ochrana podlahy nebo jako podložka pod pracovní stůl nebo plochu
 W díky hladkému netřepivému povrchu je materiál odolný vůči otěru a díky tomu vhodný také pro 
citlivé použití

 W vhodné i na ostré povrchy
 W oboustranné zesílení díky robustnímu vláknu zajistí vysokou odolnost vůči otěru a roztržení

Light: jednoduchá síla materiálu pro malé úkapy
Heavy: dvojitá síla materiálu pro vetší množství kapalin

UNIVERZÁL — na olej, chladící a mazací prostředky, rozpouštědla nebo vodnaté roztoky

od 1.900,-
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UNIVERZÁL — na olej, chladící a mazací prostředky, rozpouštědla nebo vodnaté roztoky

Role Light, úzká Light, široká Heavy, úzká Heavy, široká

Vnější délka [m] 90 90 45 45
Vnější šířka [mm] 500 1000 500 1000
Balící jednotka (BJ) 2 role 1 role 2 role 1 role
Absorpční kapacita [l / BJ] 363 363 226 226
Obj. č. 219-430-S0 219-431-S0 219-432-S0 219-433-S0
Cena Kč / balení 5.750,- 5.750,- 5.100,- 5.100,-

Cena Kč / balení od 3 balení 5.500,- 5.500,- 4.850,- 4.850,-

Rohože Light Heavy

Vnější délka [mm] 500 500
Vnější šířka [mm] 400 400
Balící jednotka (BJ) 200 ks 100 ks
Absorpční kapacita [l / BJ] 161 101
Obj. č. 219-426-S0 219-427-S0
Cena Kč / balení 2.750,- 2.700,-

Cena Kč / balení od 3 balení 2.600,- 2.550,-

hladký netřepivý 
povrch

hladký netřepivý 
povrch

velmi savé 
sorpční rouno

od 2.600,-
PRODUKT PREMIUM

 W vysoce savé sorpční prostředky s hladkým netřepivým povrchem na obou stranách 
pro nejvyšší požadavky na čistotu, dlouhou životnost a odolnost vůči oděru a roztržení

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

DENSORB sorbenty

10
0 

cm

50 cm

pro praktičtější použití jsou rohože uprostřed perforované

Rohože Univerzál PREMIUM TRIPLE
pro rychlé a snadné odtržení jsou role příčně perforované

 W vhodné pro pokrytí velkých ploch

Role Univerzál PREMIUM TRIPLE

dodáváno v praktickém dávkovacím 
kartonu pro rychlé a efektivní 
použití

Výhodné ceny pro velkoodběratele! Jiná balící jednotka na 
dotaz - prosím zavolejte: 800 383 313

Light: jednoduchá síla materiálu pro malé úkapy
Heavy: dvojitá síla materiálu pro vetší množství kapalin

 W vysoká mechanická zatížitelnost zaručí dlouhodobé použití
 W odolné vůči oděru, díky tomu optimální pro dlouhodobé použití
 W oboustranné zesílení sorbentů díky robustnímu vláknu zajistí vysokou odolnost vůči otěru a 
roztržení

 W obzvláště kvalitní materiál zvyšuje sací výkon a sorpční kapacitu
 W díky hydrofilnímu složení absorbuje téměř všechny kapaliny
 W vynikající přilnavý účinek mezi povrchem vlákna a kapalinou výrazně snižuje riziko vykapávání



Vnější rozměry D x Š [mm] 250 x 250 460 x 460

Balící jednotka (BJ) 30 ks 16 ks
Absorpční kapacita [l / BJ] 49 85
Obj. č. 123-134-S0 123-135-S0
Cena Kč / balení 3.450,- 2.950,-
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UNIVERZÁL — na olej, chladící a mazací prostředky, rozpouštědla nebo vodnaté roztoky

Ø x D [mm] 75 x 1200 75 x 1800 75 x 3000 75 x 5000 75 x 20000

Balící jednotka (BJ) 20 ks 12 ks 4 ks 4 ks 1 ks
Absorpční kapacita [l / BJ] 53 47 25 53 56
Obj. č. 123-138-S0 123-139-S0 123-140-S0 258-259-S0 263-307-S0
Cena Kč / balení 2.400,- 2.700,- 1.700,- 2.200,- 1.650,-

Cena Kč / balení od 3 balení 2.300,- 2.550,- 1.600,- 2.100,- 1.550,-

 W sorpční had dlouhý 20 metrů můžete nastříhat do požadovaných délek
 W dodávka obsahuje 10 kabelových spojek pro podvázání hadů

Sorpční had k nastříhání

TOP PRODUKT

od 1.550,-

Absorpční polštáře, UNIVERZÁL

Absorpční hady, UNIVERZÁL

Polštáře v misce,
BJ = 12 polštářů se 6 miskami

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

Sorbent se zvýšenou absorpční kapacitou

 W ideální jako havarijní záchytný systém, 
např. pod kapající stroje nebo nádoby

 W miska ochrání podlahu a v případě potřeby 
zachytí i větší množství kapalin

 W sorbenty zachycují unikající kapaliny a 
usnadňují jejich likvidaci

 W rozměry D x Š x V [mm]: 300 x 300 x 80
 W absorpční kapacita [l/BJ]: 27

 W perfektní pro dlouhodobé použití všude tam, kde je třeba zachycovat určité množství úkapů, např. při stáčení

 W zvláště flexibilní tvar zajišťuje neomezenou použitelnost i na těžko 
přístupných místech

DENSORB sorbenty

Univerzální hady poskytují trvalou ochranu proti nečistotám v okolí strojů

speciální polypropylen zajistí obzvláště dobrou sorpční kapacitu
kapaliny jsou spolehlivě zachyceny a mohou být snadno zlikvidovány

 W univerzální pro použití ve výrobě nebo dílnách

2.300,- / BJ
Obj. č.
123-130-S0

CENA SADY

sorbenty ve tvaru hada jsou vhodné k ohraničení úkapů

 W k zachycení vyteklých kapalin např. pod trubkou, ventilem, 
přírubou, spojem nebo sudovým kohoutem

 W ideální pro dlouhodobější použití, např. při stáčení

 W obzvláště flexibilní tvar 
zajistí neomezenou 
použitelnost i na těžko 
přístupných místech

Sorpční had k nastříhání, Obj. č. 263-307-S0, Kč 1.650,-



 W zamezí vzniku nehod a následným nákladům na 
čištění

 W spolehlivě absorbují téměř všechny kapaliny
 W jemné nečistoty, jako např. olejové stopy, nebudou 
roznášeny do dalších prostorů
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Typ Professional s protikluzovou PE fólií - Light

Provedení Úzká Široké
Vnější délka [m] 15 30
Vnější šířka [mm] 800 1000
Balící jednotka (BJ)  role  role
Absorpční kapacita [l / BJ] 20 50
Obj. č. 265-655-S0 268-019-S0
Cena Kč / ks 2.550,- 7.254,-

Cena Kč / ks od 3 ks 2.450,- 6.734,-

robustní jehlové vlákno

samodržící nepropustná 
PE vrstva

PE samolepicí fólie na spodní straně zabrání prosáknutí zachycené 
kapaliny až na podlahu.

NOVINKA

Obj. č. 265-655-S0

UNIVERZÁL — na olej, chladící a mazací prostředky, rozpouštědla nebo vodnaté roztoky

od 2.450,-

DENSORB sorbenty

Rohože a role na chodníky a cesty
 W cesty zůstanou čisté a nebudou klouzat
 W zbarvení opticky skryje nečistoty a skvrny
 W netřepivé a nežmolkující
 W vhodné pro silné zatížení, např. v provozu s vysokozdvižnými vozíky
 W snižují únavu při dlouhém stání

Výhodné ceny pro velkoodběratele! Jiná balící jednotka na dotaz - prosím zavolejte: 800 383 313

Z jehlovaného rouna "Professional SH PE"
samodržící, nepropustná spodní vrstva zabrání sklouznutí vlákna. 
Pro maximální bezpečnost

 W vysoce savé vlákno na horní straně zajistí bezpečné a protiskluzové vlastnosti i 
při silném znečištění

 W zachytí i prach
 W samodržící fólie na spodní straně pevně přilne k podlaze, lze ji použít i na schody
 W ideální k rozložení na pracovní ponky nebo kolem strojů
 W pro použití řádně zlikvidovat
 W vhodné i pro silné zatížení, např. v provozu s vysokozdvižnými vozíky
 W netřepivé vlákno, vysoce odolné vůči roztržení
 W odolnost vůči rozpouštědlům

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

Role z jehlovaného rouna „Professional SH PE“



od 2.450,-od 1.950,-
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Provedení Extra - Light Extra - Heavy Extra s protiskluzovou PE fólií - Light

Vnější délka [m] 100 50 30
Vnější šířka [mm] 1000 1000 1000
Balící jednotka (BJ) 1 role 1 role 1 role
Absorpční kapacita [l / BJ] 200 150 50
Obj. č. 129-633-S0 129-634-S0 129-635-S0
Cena Kč / role 7.500,- 6.500,- 6.500,-

Cena Kč / role od 3 role 7.100,- 6.150,- 6.150,-

Provedení Klasik, Rohože Klasik, Role

Vnější délka [m] 0,50 50,00 50,00
Vnější šířka [mm] 500 500 1000
Balící jednotka (BJ) 50 ks 1 role 1 role
Absorpční kapacita [l / BJ] 38 75 150
Obj. č. 123-093-S0 129-630-S0 129-632-S0
Cena Kč / balení 2.050,- 2.550,- 4.900,-

Cena Kč / balení od 3 balení 1.950,- 2.450,- 4.650,-

Odvíjecí stojany
pro role

Čistící hadryČistící hadry

viz strana

381

Role z jehlovaného rouna „Extra“

robustní jehlové rouno

nepropustná PE
vrstva s protiskluzovou

úpravou

UNIVERZÁL — na olej, chladící a mazací prostředky, rozpouštědla nebo vodnaté roztoky

Role z jehlovaného rouna „Extra“

DENSORB sorbenty

Rohože a role „Klasik"

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

Role z jehlovaného rouna "Extra PE" s pevnou PE-krycí 
vrstvou na spodní straně, dovoluje také přejíždění 
vysokozdvižným vozíkem.

Role z jehlovaného rouna "Extra"
 W vhodné i pro silné zatížení, např. v provozu s 
vysokozdvižnými vozíky

 W netřepivé vlákno, vysoce odolné vůči roztržení
 W odolnost vůči rozpouštědlům

 W vysoce savé
 W pohltí rychle a snadno i roztoky na bázi vody
 W vyrobené z recyklovatelných vláken, odolných 
vůči rozpouštědlům

 W dobrá odolnost vůči roztržení, vhodné pro 
normální zatížení

Light: jednoduchá síla materiálu pro malé úkapy
Heavy: dvojitá síla materiálu pro vetší množství kapalin

Role z jehlovaného rouna „Extra PE“

Role z jehlovaného rouna „Extra PE“



Provedení Light Light Light Light, bez perforace Heavy Heavy

Vnější délka [mm] 400 500 500 500 500 500
Vnější šířka [mm] 370 400 400 400 400 400
Perforace ne ano ano ne ano ano
Balící jednotka (BJ) 200 ks 100 ks 200 ks 100 ks 50 ks 100 ks
Absorpční kapacita [l / BJ] 118 80 160 96 62 124
Obj. č. 177-881-S0 207-923-S0 175-018-S0 189-447-S0 207-922-S0 175-016-S0
Cena Kč / balení 1.950,- 1.400,- 2.400,- 1.950,- 1.400,- 2.350,-

Cena Kč / balení od 3 balení 1.900,- 1.300,- 2.300,- 1.850,- 1.300,- 2.250,-
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velmi savé 
sorpční rouno

od 1.300,-

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

Rohože Olej ECONOMY SINGLE

DENSORB sorbenty

Praktické do posledního detailu:
rohože (500 x 400 mm) jsou uprostřed perforované. Můžete 
snadno odtrhnout potřebné množství a spotřebovat jen tolik 
materiálu, kolik bude nezbytně nutné.

extrémně savé sorpční rohože OLEJ bezpečně a rychle zachytí vyteklou kapalinu, k použití na vodní 
hladiny, v nabídce v různých velikostech

 W vhodné pro odstranění olejů a paliv z vodní hladiny

 W díky hydrofilnímu složení absorbují téměř všechny kapaliny
 W pro rychlé, jednoduché použití

OLEJ — na olej, palivo a látky na bázi uhlovodíku, vodu odpuzující

Olejové bariéry ECOLINE
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Provedení Light, úzká Light, úzká Light, široká Light, úzká Light, široká
Light, extra 

široká
Heavy, úzká Heavy, úzká

Heavy, 
široká

Heavy, 
široká

Vnější délka [m] 45 45 45 90 90 45 45 45 45 70
Vnější šířka [mm] 380 380 760 380 760 1500 380 380 760 760
Balící jednotka (BJ) 1 role 2 role 1 role 2 role 1 role 1 role 1 role 2 role 1 role 1 role
Absorpční kapacita 
[l / BJ] 68 137 137 274 274 270 106 211 211 329

Obj. č. 259-109-S0 173-859-S0 173-868-S0 173-863-S0 173-872-S0 178-454-S0 259-110-S0 173-860-S0 173-869-S0 259-108-S0
Cena Kč / balení 1.350,- 1.900,- 1.900,- 2.950,- 2.950,- 3.300,- 1.950,- 2.950,- 2.950,- 4.450,-

Cena Kč / balení od 
3 balení

1.250,- 1.800,- 1.800,- 2.850,- 2.850,- 3.150,- 1.800,- 2.850,- 2.850,- 4.250,-

od 1.250,-

Odvíjecí stojany
pro role

Výhodné ceny pro velkoodběratele! Jiná balící jednotka na dotaz 
- prosím zavolejte: 800 383 313

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

Role Olej ECONOMY SINGLE

DENSORB sorbenty

 W plovoucí i v nasyceném stavu na vodní hladině
 W vodě odolné provedení umožňuje použití na volném prostranství, i v případě deště
 W ideální jako podložka pod stroje nebo k otření znečištěných povrchů
 W bílá barva usnadní rozpoznat stupeň nasycení
 W speciální polypropylenová vlákna garantují vysokou odolnost vůči oděru a protržení

extrémně savé sorpční role OLEJ pro jednoduché použití, ideální jako 
podložka pod stroje, jsou hydrofobní a v nabídce se šířkou 38, 76 nebo 150 cm

pro rychlé rozdělení jsou role příčně 
perforované - každých 43 cm

 W vhodné pro absorpci úkapů
 W na výběr máte různé šířky pro různé 
případy použití

TOP PRODUKT

OLEJ — na olej, palivo a látky na bázi uhlovodíku, vodu odpuzující

Light: jednoduchá síla materiálu pro malé úkapy
Heavy: dvojitá síla materiálu pro vetší množství kapalin



Role Light, úzká Light, široká Heavy, úzká Heavy, široká

Vnější délka [m] 90 90 45 45
Vnější šířka [mm] 500 1000 500 1000
Balící jednotka (BJ) 2 role 1 role 2 role 1 role
Absorpční kapacita [l / BJ] 328 328 215 215
Obj. č. 243-808-S0 243-809-S0 243-810-S0 243-811-S0
Cena Kč / balení 3.900,- 3.900,- 3.650,- 3.650,-

Cena Kč / balení od 3 
balení

3.700,- 3.700,- 3.450,- 3.450,-

Rohože Light Heavy

Vnější délka [mm] 500 500
Vnější šířka [mm] 400 400
Balící jednotka (BJ) 200 ks 100 ks
Absorpční kapacita [l / BJ] 146 96
Obj. č. 243-805-S0 243-806-S0
Cena Kč / balení 2.650,- 2.650,-

Cena Kč / balení od 3 balení 2.500,- 2.500,-

Výhodné ceny pro velkoodběratele! Jiná balící jednotka na dotaz 
- prosím zavolejte: 800 383 313

OLEJ — na olej, palivo a látky na bázi uhlovodíku, vodu odpuzující

Light: jednoduchá síla materiálu pro malé úkapy
Heavy: dvojitá síla materiálu pro vetší množství kapalin
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cm

50
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m

od 3.450,-

Role Olej ECONOMY DOUBLE

hladký netřepivý 
povrch

velmi savé 
sorpční rouno

Rohože Olej ECONOMY DOUBLE
pro pohodlnější použití jsou rohože uprostřed perforované

od 2.500,-

DENSORB sorbenty

 W extra savé sorpční vlákno v kombinaci s hladkým netřepivým povrchem zaručí 
dlouhou životnost a efektivnost

 W přídavná robustní vrstva z vláken na vrchní straně zajistí vysokou odolnost vůči oděru a roztržení, 
i v nasyceném stavu

 W díky hladkému netřepivému povrchu lze materiál používat například následovně: 
- podložka pod stroje nebo k otření znečištěných povrchů, během provádění servisů či oprav
- ochrana podlahy nebo jako podložka na pracovní plochu pod stroje, ze kterých dochází k úniku 
nebezpečných kapalin a je nutná jejich rychlá absorpce

 W vodě odolné provedení umožňuje použití na volném prostranství, i v případě deště
 W plovoucí i v nasyceném stavu na vodní hladině

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

V praktickém zásobníku jsou rohože 
chráněny a v případě nutnosti použití 
vždy po ruce.

pro rychlé a snadné odtržení jsou 
role příčně perforované

 W vhodné pro pokrytí velkých ploch



Rohože Light Heavy

Vnější délka [mm] 500 500
Vnější šířka [mm] 400 400
Balící jednotka (BJ) 100 ks 100 ks
Absorpční kapacita [l / BJ] 70 100
Obj. č. 248-911-S0 248-912-S0
Cena Kč / balení 1.650,- 2.600,-

Cena Kč / balení od 3 balení 1.550,- 2.450,-

Role Light, úzká Light, široká Heavy, úzká Heavy, široká

Vnější délka [m] 45 45 45 45
Vnější šířka [mm] 380 760 380 760
Balící jednotka (BJ) 1 role 1 role 1 role 1 role
Absorpční kapacita [l / BJ] 60 120 85 170
Obj. č. 248-903-S0 248-904-S0 248-905-S0 248-906-S0
Cena Kč / balení 1.650,- 2.700,- 2.150,- 3.400,-

Cena Kč / balení od 3 
balení

1.600,- 2.550,- 2.050,- 3.250,-

od 1.550,-

Výhodné ceny pro velkoodběratele! Jiná balící jednotka na dotaz 
- prosím zavolejte: 800 383 313

OLEJ — na olej, palivo a látky na bázi uhlovodíku, vodu odpuzující

Light: jednoduchá síla materiálu pro malé úkapy
Heavy: dvojitá síla materiálu pro vetší množství kapalin
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hladký netřepivý 
povrch

hladký netřepivý 
povrch

velmi savé 
sorpční rouno

od 1.600,-

Odvíjecí stojany pro role

DENSORB sorbenty

 W vysoce savé sorpční prostředky s hladkým netřepivým povrchem na obou stranách 
pro nejvyšší požadavky na čistotu, dlouhou životnost a odolnost vůči oděru a roztržení

 W vysoká mechanická zatížitelnost zaručí dlouhodobé použití

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

 W ochrana podlahy nebo jako podložka pod pracovní stůl nebo plochu
 W hladký netřepivý povrchu optimální k otření znečištěných povrchů, vhodné i na ostré hrany
 W obzvláště kvalitní materiál zvyšuje sací výkon a sorpční kapacitu
 W vynikající přilnavý účinek mezi povrchem vlákna a kapalinou výrazně snižuje riziko vykapávání
 W vodě odolné provedení umožňuje použití na volném prostranství, i v případě deště
 W bílá barva usnadní rozpoznat stupeň nasycení
 W plovoucí i v nasyceném stavu na vodní hladině

pro praktičtější použití jsou rohože uprostřed perforované pro rychlé rozdělení jsou role příčně perforované

Rohože Olej ECONOMY TRIPLE Role Olej ECONOMY TRIPLE



od 3.900,-

OLEJ — na olej, palivo a látky na bázi uhlovodíku, vodu odpuzující
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Rohože Light Heavy

Vnější délka [mm] 500 500
Vnější šířka [mm] 400 400
Balící jednotka (BJ) 200 ks 100 ks
Absorpční kapacita [l / BJ] 161 101
Obj. č. 219-428-S0 219-429-S0
Cena Kč / balení 2.350,- 1.950,-

Cena Kč / balení od 3 balení 2.250,- 1.900,-

Role Light, úzká Light, široká Heavy, úzká Heavy, široká

Vnější délka [m] 90 90 45 45
Vnější šířka [mm] 500 1000 500 1000
Balící jednotka (BJ) 2 role 1 role 2 role 1 role
Absorpční kapacita [l / BJ] 363 363 226 226
Obj. č. 219-434-S0 219-435-S0 219-436-S0 219-437-S0
Cena Kč / balení 4.700,- 4.700,- 4.050,- 4.050,-

Cena Kč / balení od 3 balení 4.450,- 4.450,- 3.900,- 3.900,-

Výhodné ceny pro velkoodběratele! Jiná balící jednotka na dotaz 
- prosím zavolejte: 800 383 313

Light: jednoduchá síla materiálu pro malé úkapy
Heavy: dvojitá síla materiálu pro vetší množství kapalin

hladký netřepivý 
povrch

hladký netřepivý 
povrch

velmi savé 
sorpční rouno

od 1.900,-

DENSORB sorbenty

 W vysoce savé sorpční prostředky s hladkým netřepivým povrchem na obou stranách 
pro nejvyšší požadavky na čistotu, dlouhou životnost a odolnost vůči oděru a roztržení

 W odolné vůči oděru, díky tomu optimální pro dlouhodobé použití
 W vysoká mechanická zatížitelnost zaručí dlouhodobé použití
 W ochrana podlahy nebo jako podložka pod pracovní stůl nebo plochu
 W obzvláště kvalitní materiál zvyšuje sací výkon a sorpční kapacitu
 W vynikající přilnavý účinek mezi povrchem vlákna a kapalinou výrazně snižuje riziko vykapávání

Rohože Olej PREMIUM TRIPLE
pro praktičtější použití jsou rohože uprostřed perforované

 W dodáváno v praktickém dávkovacím kartonu pro rychlé a efektivní použití

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

DENSORB rohože OLEJ Premium, 
50 x 40 cm, jsou ideální pro 
trvalé namáhání.

Role Olej PREMIUM TRIPLE
pro rychlé rozdělení jsou role příčně perforované

 W role jsou vhodné pro pokrytí velkých ploch



OLEJ — na olej, palivo a látky na bázi uhlovodíku, vodu odpuzující

od 1.550,-
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Vnější rozměry D x Š [mm] 250 x 250 460 x 460

Balící jednotka (BJ) 30 ks 16 ks
Absorpční kapacita [l / BJ] 49 85
Obj. č. 123-132-S0 123-133-S0
Cena Kč / balení 3.350,- 2.750,-

Ø x D [mm] 75 x 1200 75 x 1800 75 x 3000 75 x 5000 75 x 20000

Balící jednotka (BJ) 20 ks 12 ks 4 ks 4 ks 1 ks
Absorpční kapacita [l / BJ] 53 47 25 53 56
Obj. č. 123-145-S0 123-147-S0 123-148-S0 265-653-S0 263-308-S0
Cena Kč / balení 2.450,- 2.750,- 1.700,- 2.550,- 1.650,-

Cena Kč / balení od 3 balení 2.350,- 2.600,- 1.600,- 2.450,- 1.550,-

DENSORB sorbenty

Absorpční polštáře, OLEJ

Hady na olej k omezení 
vyteklého oleje a absorpční 
polštáře k následné absoprci.

Polštář na olej k absorpci rozsáhlých 
úkapů u strojů.

Absorpční hady, OLEJ

Sorbenty se zvýšenou absorpční kapacitou

Výhodné ceny pro velkoodběratele! Jiná 
balící jednotka na dotaz - prosím zavole-
jte: 800 383 313

 W speciální polypropylen zajistí obzvláště dobrou sorpční kapacitu
 W kapaliny jsou spolehlivě zachyceny a mohou být snadno zlikvidovány
 W voděodolné provedení umožňuje použití na volném prostranství i v dešti

 W perfektní pro dlouhodobé použití všude tam, kde musí být zachyceno určité množství úkapů, 
např. při stáčení

 W plovoucí na vodní hladině i v nasyceném stavu

 W sorbenty ve tvaru hada jsou vhodné k ohraničení úkapů
 W zvláště flexibilní tvar zajišťuje neomezenou použitelnost i na těžko 
přístupných místech

 W k zachycení vyteklých kapalin např. pod trubkou, ventilem, 
přírubou, spojem nebo sudovým kohoutem

 W ideální pro dlouhodobější použití, např. při stáčení
 W obzvláště flexibilní tvar zajistí neomezenou použitelnost i na těžko 
přístupných místech

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 



OLEJ — na olej, palivo a látky na bázi uhlovodíku, vodu odpuzující
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Výhodné ceny pro velkoodběratele! Jiná balící jednotka na dotaz - 
prosím zavolejte: 800 383 313

Provedení úzké široké

Vnější délka [m] 24 24
Vnější šířka [m] 0,45 1,45
Balící jednotka (BJ) 2 role 1 role
Absorpční kapacita [l / BJ] 106 170
Obj. č. 267-665-S0 267-664-S0
Cena Kč / balení 6.994,- 11.414,-

Cena Kč / balení od 3 balení 6.630,- 10.894,-

NOVINKA

od 6.630,-
hladká, UV-odolná 
ochranná vrstva

vysoce savé 
sorpční rouno

Nepropustná 
PE fólie 

DENSORB sorbenty

nepropustná spodní strana zajišťuje extra bezpečnost: ideální, když podloží může být 
ošetřeno impregnací.

Použitelný jako podložka k ochraně podlahy: venkovní koberce Outdoor absorbují olej, 
ale žádnou vodu.

Použití v kolejištích: široký koberec přesně zapadne mezi dvě kolejnice. Užší koberec 
ochrání prostor ze stran.

Long life Outdoor role
Obzvláště robustní a silný sorbent k použití na volném prostranství k ochraně podlahy 
před vyteklým olejem, palivem nebo jiné kapaliny na bázi oleje.

 W  Sestává ze 3 vrstev:
1. UV-odolná a robustní vrstva rouna na horní straně pro prodloužení životnosti rohoží
2. Vysoce savý, bílý sorbent, obzvláště silná síla materiálu, pro rychlé zachycení kapaliny
3. Protiskluzová plastová vrstva na spodní straně zabraňující průsaku kapalin

 W vhodné do kolejišť
 W vysoce odolná horní vrstva.
 W optimální pro servis a údržbu na volném prostranství
 W ideální pro dlouhodobé použití

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 



OLEJ — na olej, palivo a látky na bázi uhlovodíku, vodu odpuzující
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od 3.900,-

DENSORB olejové zátarasy (zde: 6m segmenty) k zamezení a pohlcení 
olejových skvrn na vodní hladině.

Výhodné ceny pro velkoodběratele! Jiná balící 
jednotka na dotaz - prosím zavolejte: 800 383 313

Ø x D [mm] 130 x 3000 180 x 3000 180 x 6000

Balící jednotka (BJ) 4 ks 4 ks 2 ks
Absorpční kapacita [l / BJ] 123 316 316
Obj. č. 128-555-S0 128-553-S0 181-568-S0
Cena Kč / balení 4.150,- 5.450,- 6.050,-

Cena Kč / balení od 3 balení 3.900,- 5.150,- 5.750,-

DENSORB sorbenty

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

 W pro rychlé ohraničení a absorpci oleje a nečistot na vodní hladině
 W vhodné na rybníky, jezera, řeky, přístavy, apod.
 W obzvláště odolné provedení

DENSORB olejové zátarasy jsou vodu odpuzující a plavou na vodní hladině klidných a mírně tekoucích vod. Schopnost plavat zůstává 
zachována i v plně nasyceném stavu.

Olejové zátarasy

 W spolehlivé zachycení např. motorového oleje, nafty, topného oleje, řezného oleje, rostlinného oleje, rozpouštědel na bázi oleje, atp.
 W zbarvení usnadní rozpoznat stupeň nasycení
 W konstrukce se stabilní sítí a robustní vnitřní hadicí
 W vybaveno odlehčovacím lanem, karabinovými háky a oky sloužícími k spojování jednotlivých bariér dohromady

DENSORB sorbenty pro použití na vodních plochách Díky praktickým karabinovým hákům je možné jednotlivé segmenty rychle 
spojit do libovolně dlouhé olejové zátarasy s bezpečnostním překrytím.



od 1.900,-
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velmi savé 
sorpční rouno

Výhodné ceny pro velkoodběratele! Jiná balící jednotka na 
dotaz - prosím zavolejte: 800 383 313

Light: jednoduchá síla materiálu pro malé úkapy
Heavy: dvojitá síla materiálu pro vetší množství kapalin

Provedení Light Light Light Heavy Heavy

Vnější délka [mm] 400 500 500 500 500
Vnější šířka [mm] 370 400 400 400 400
Perforace ne ano ano ano ano
Balící jednotka (BJ) 200 ks 100 ks 200 ks 50 ks 100 ks
Absorpční kapacita [l / BJ] 118 80 160 62 124
Obj. č. 177-886-S0 207-917-S0 175-019-S0 207-919-S0 175-020-S0
Cena Kč / BJ 2.900,- 1.950,- 3.800,- 1.950,- 3.800,-

Cena Kč / BJ od 3 BJ 2.750,- 1.900,- 3.650,- 1.900,- 3.650,-

DENSORB sorbenty

Rohože Speciál ECONOMY SINGLE
 W pro praktičtější použití jsou rohože uprostřed perforované

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

Díky perforaci lze rohože při malých únicích snadno roztrhnout a takto šetřit materiál.

SPECIÁL — na kyseliny, louhy, rozpouštědla a chemikálie neznámého původu

 W díky hydrofilnímu složení absorbují téměř všechny kapaliny
 W barva výstražná žlutá upozorňuje na možné riziko nebezpečí

extrémně savé sorpční rohože SPECIÁL bezpečně a rychle zachytí vyteklou kapalinu, 
výstražná žlutá barva upozorňuje na možné nebezpečí, v nabídce v různých 
velikostech
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od 1.750,-
TOP CENA

Provedení Light, úzká Light, úzká Light, široká Light, úzká Light, široká Heavy, úzká Heavy, úzká Heavy, široká Heavy, široká

Vnější délka [m] 45 45 45 90 90 45 45 45 70
Vnější šířka [mm] 380 380 760 380 760 380 380 760 760
Balící jednotka (BJ) 1 role 2 role 1 role 2 role 1 role 1 role 2 role 1 role 1 role
Absorpční kapacita [l / BJ] 68 137 137 274 274 106 211 211 329
Obj. č. 259-112-S0 207-914-S0 207-915-S0 173-864-S0 173-873-S0 259-113-S0 173-861-S0 173-870-S0 259-111-S0
Cena Kč / balení 1.850,- 2.650,- 2.650,- 4.150,- 4.150,- 2.600,- 4.150,- 4.150,- 6.300,-

Cena Kč / balení od 3 balení 1.750,- 2.500,- 2.500,- 3.950,- 3.950,- 2.450,- 3.950,- 3.950,- 5.950,-

Výhodné ceny pro velkoodběratele! Jiná balící jednotka na 
dotaz - prosím zavolejte: 800 383 313

Light: jednoduchá síla materiálu pro malé úkapy
Heavy: dvojitá síla materiálu pro vetší množství kapalin

DENSORB sorbenty

Role Speciál ECONOMY SINGLE

76
 c

m

38
 c

m

Extrémně savé sorpční role SPECIÁL pro jednoduché 
použití, ideální jako podložka při stáčení, k pokrytí velkých 
ploch, k dodání se šířkou 38 nebo 76 cm

 W vhodné pro pokrytí velkých ploch
 W pro rychlé a snadné odtržení jsou role příčně 
perforované

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

 W materiál odolný vůči chemikáliím se nerozloží, je tak zabráněno, v případě kontaktu s korozivní kapalinou, vzniku nebezpečné reakce (viz seznam snášenlivosti)
 W vynikající přilnavý účinek mezi povrchem vlákna a kapalinou výrazně snižuje riziko vykapávání
 W vhodné jako podložka během provádění servisů či oprav
 W ideální k použití v laboratoři, jako podložka pod stroje nebo k otření znečištěných povrchů
 W díky speciálnímu vzoru je dosaženo vysoké stability a dlouhé životnosti
 W vynikající přilnavý účinek mezi povrchem vlákna a kapalinou výrazně snižuje riziko vykapávání.
 W pro praktičtější použití jsou rohože uprostřed perforované

SPECIÁL — na kyseliny, louhy, rozpouštědla a chemikálie neznámého původu

Odvíjecí stojany pro role



Rohože Light Heavy

Vnější délka [mm] 500 500
Vnější šířka [mm] 400 400
Balící jednotka (BJ) 200 ks 100 ks
Absorpční kapacita [l / BJ] 146 96
Obj. č. 243-812-S0 243-814-S0
Cena Kč / balení 3.800,- 3.800,-

Cena Kč / balení od 3 balení 3.600,- 3.600,-

Role Light, úzká Light, široká Heavy, úzká Heavy, široká

Vnější délka [m] 90 90 45 45
Vnější šířka [mm] 500 1000 500 1000
Balící jednotka (BJ) 2 role 1 role 2 role 1 role
Absorpční kapacita [l / BJ] 328 328 215 215
Obj. č. 243-815-S0 243-816-S0 243-817-S0 243-818-S0
Cena Kč / balení 5.300,- 5.300,- 5.300,- 5.300,-

Cena Kč / balení od 3 balení 5.050,- 5.050,- 5.050,- 5.050,-

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 250
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hladký netřepivý 
povrch

velmi savé 
sorpční rouno

od 3.600,-

Výhodné ceny pro velkoodběratele! Jiná balící jednotka na dotaz 
- prosím zavolejte: 800 383 313

Light: jednoduchá síla materiálu pro malé úkapy
Heavy: dvojitá síla materiálu pro vetší množství kapalin

SPECIÁL — na kyseliny, louhy, rozpouštědla a chemikálie neznámého původu

od 5.050,-

DENSORB sorbenty

 W vhodné pro pokrytí velkých ploch
 W pro rychlé a snadné odtržení jsou role příčně perforované

 W pro praktičtější použití jsou rohože uprostřed perforované
 W dodáváno v praktickém dávkovacím kartonu pro rychlé a efektivní 
použití

Role Speciál ECONOMY DOUBLE Rohože Speciál ECONOMY DOUBLE

V praktickém zásobníku jsou rohože 
chráněny a v případě nutnosti použití 
vždy po ruce.

 W přídavná robustní vrstva z vláken na vrchní straně zajistí vysokou odolnost vůči oděru a roztržení, 
i v nasyceném stavu

 W Díky hladkému netřepivému povrchu lze materiál používat například následovně: 
- podložka pod stroje nebo k otření znečištěných povrchů, během provádění servisů či oprav
- ochrana podlahy nebo jako podložka na pracovní plochu pod stroje, ze kterých dochází k úniku 
nebezpečných kapalin a je nutná jejich rychlá absorpce

 W materiál odolný vůči chemikáliím se nerozloží, je tak zabráněno, v případě kontaktu s korozivní 
kapalinou, vzniku nebezpečné reakce (viz seznam snášenlivosti)

 W vhodné pro použití v laboratořích, výrobě nebo v dílnách

 W extra savé sorpční vlákno v kombinaci s hladkým netřepivým povrchem zaručí 
dlouhou životnost a efektivnost

 W vhodné pro prostory, ve kterých jsou skladovány nebo zpracovávány agresivní 
chemikálie



Role Light, úzká Light, široká Heavy, úzká Heavy, široká

Vnější délka [m] 45 45 45 45
Vnější šířka [mm] 380 760 380 760
Balící jednotka (BJ) 1 role 1 role 1 role 1 role
Absorpční kapacita [l / BJ] 60 120 85 170
Obj. č. 256-710-S0 256-711-S0 256-712-S0 256-713-S0
Cena Kč / balení 1.950,- 3.100,- 2.750,- 4.650,-

Cena Kč / balení od 3 balení 1.900,- 2.950,- 2.600,- 4.400,-

Rohože Light Heavy

Vnější délka [mm] 500 500
Vnější šířka [mm] 400 400
Balící jednotka (BJ) 100 ks 100 ks
Absorpční kapacita [l / BJ] 70 100
Obj. č. 256-714-S0 256-715-S0
Cena Kč / balení 2.350,- 3.800,-

Cena Kč / balení od 3 balení 2.250,- 3.600,-

251

4

Poradenství: 800 383 313

hladký netřepivý 
povrch

hladký netřepivý 
povrch

velmi savé 
sorpční rouno

Výhodné ceny pro velkoodběratele! Jiná balící jednotka na dotaz 
- prosím zavolejte: 800 383 313

Light: jednoduchá síla materiálu pro malé úkapy
Heavy: dvojitá síla materiálu pro vetší množství kapalin

Mobilní havarijní sada ve 
vozíku DENSORB Caddy 
Extra Large

SPECIÁL — na kyseliny, louhy, rozpouštědla a chemikálie neznámého původu

od 1.900,-

od 2.250,-

DENSORB sorbenty

 W vysoce savé sorpční prostředky s hladkým netřepivým povrchem na obou stranách 
pro nejvyšší požadavky na čistotu, dlouhou životnost a odolnost vůči oděru a roztržení

 W barva výstražná žlutá upozorňuje na možné riziko nebezpečí
 W materiál odolný vůči chemikáliím se nerozloží, je tak zabráněno, v případě kontaktu s korozivní 
kapalinou, vzniku nebezpečné reakce (viz seznam snášenlivosti)

 W ideální k použití do laboratoří, k ochraně podlahy nebo jako podložka pod pracovní stůl
 W vysoká zatížitelnost zaručí dlouhodobé použití
 W hladký netřepivý povrchu optimální k otření znečištěných povrchů, vhodné i na ostré hrany
 W vynikající přilnavý účinek mezi povrchem vlákna a kapalinou výrazně snižuje riziko vykapávání

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

 W netřepivé rohože pro spolehlivé zachycení vyteklých chemikálií, 
např. v laboratořích

Díky perforaci lze rohože při malých 
únicích snadno roztrhnout a takto šetřit 
materiál.

Role Speciál ECONOMY TRIPLE Rohože Speciál ECONOMY TRIPLE

viz strana

257



Mobilní havarijní sada ve vozíku 
DENSORB Caddy Extra Large
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rohož

hadřík

Výhodné ceny pro velkoodběratele! Jiná balící jednotka na dotaz - 
prosím zavolejte: 800 383 313

Vnější rozměry D x Š [mm] 250 x 250 460 x 460

Balící jednotka (BJ) 30 ks 16 ks
Absorpční kapacita [l / BJ] 49 85
Obj. č. 123-136-S0 123-137-S0
Cena Kč / balení 4.150,- 3.450,-

Absorpční polštáře, SPECIÁL

Absorpční hady, SPECIÁL

 W perfektní pro dlouhodobé použití všude tam, kde musí být zachyceno určité 
množství úkapů, např. při stáčení

sorbenty ve tvaru hada jsou vhodné k ohraničení úkapů

 W k zachycení vyteklých kapalin např. pod trubkou, ventilem, přírubou, 
spojem nebo sudovým kohoutem

 W obzvláště flexibilní tvar zajistí neomezenou použitelnost i na těžko 
přístupných místech

 W velmi vysoká absorpční kapacita

 W zvláště flexibilní tvar zajišťuje neomezenou použitelnost i na těžko přístupných místech

Ø x D [mm] 75 x 1200 75 x 1800 75 x 3000 80 x 5000 75 x 20000

Balící jednotka (BJ) 20 ks 12 ks 4 ks 4 ks 1 ks
Absorpční kapacita [l / BJ] 53 47 25 53 56
Obj. č. 123-150-S0 123-151-S0 123-152-S0 265-654-S0 263-309-S0
Cena Kč / balení 3.850,- 4.100,- 2.750,- 3.750,- 2.300,-

Cena Kč / balení od 3 balení 3.650,- 3.900,- 2.550,- 3.550,- 2.150,-

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

od 2.150,-

DENSORB sorbenty

Speciální polypropylen zajistí obzvláště dobrou sorpční kapacitu.
kapaliny jsou spolehlivě zachyceny a mohou být snadno zlikvidovány

Sorbenty se zvýšenou absorpční kapacitou

 W první volba při úkapech i v případě, že druh vyteklé kapaliny není znám
 W chemicky odolné, díky tomu vhodné i pro agresivní chemikálie
 W perfektní pro dlouhodobé použití všude tam, kde musí být zachyceno určité 

množství úkapů, např. při stáčení
 W díky hydrofilnímu složení absorbují téměř všechny kapaliny

Sorpční hady SPECIÁL k ohraničení úkapu při nehodách a sorpční rohože SPECIÁL 
k následné absorpci kapaliny

SPECIÁL — na kyseliny, louhy, rozpouštědla a chemikálie neznámého původu

viz strana
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Poradenství: 800 383 313

Máte na výběr mezi 3 provedeními:

olej absorbuje olej a odpuzuje vodu

univerzál vysaje olej, vodu a ostatní kapaliny

speciál na kyseliny, louhy a chemikálie

 W díky oboustranné ochranné vrstvě je materiál odolný vůči oděru a díky tomu vhodný také pro citlivé použití
 W dodáváno v praktickém dávkovacím kartonu pro rychlé a efektivní použití

TOP PRODUKT

od 1.300,-

 W ideální pro každodenní použití, pro servis a údržbu nebo na 
neočekávané úkapy

 W pro zajištění flexibility použití jsou sorbenty k dispozici srolované a 
příčně a podélně perforované

 W vysoce kvalitní polypropylenová vlákna a silné rouno z obou stran 
garantují vysokou odolnost vůči oděru a roztržení

 W kompaktní rozměry umožní umístění sorbentu téměř kdekoliv: na 
dílenské stoly, do servisních vozů, nákladních automobilů, apod.

rohož
role

had

hadřík

Použití DENSORB Olej Univerzál Speciál

Vnější rozměry D x Š [mm] 15000 x 480 15000 x 480 15000 x 480
Absorpční kapacita [l / BJ] 29 29 29
Obj. č. 181-147-S0 181-146-S0 181-148-S0
Cena Kč / ks 1.300,- 1.350,- 1.750,-

DENSORB sorbenty

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

 W použitelné jako role, hady, rohože nebo čistící utěrky

Varioform - formát pro různé způsoby použití

Díky četné příčné a podélné perforaci je možno pro každý jednotlivý případ použití 
odtrhnout z role právě odpovídající rozměr.

Varioform sorbent ve třech provedeních UNIVERZÁL, SPECIÁL  a OLEJ (zleva) v 
praktickém dávkovacím kartonu.



Použití DENSORB Olej Univerzál Speciál

Absorpční kapacita [l / BJ] 22 22 22
Vnější rozměry D x Š x V [mm] 500 x 400 x 140 500 x 400 x 140 500 x 400 x 140
Obj. č. 116-660-S0 146-913-S0 116-661-S0
Cena Kč / ks 1.450,- 1.800,- 1.950,-

Použití DENSORB Olej Univerzál Speciál

Absorpční kapacita [l / BJ] 60 60 60
Vnější rozměry D x Š x V [mm] 650 x 220 x 450 650 x 220 x 450 650 x 220 x 450
Obj. č. 216-520-S0 216-519-S0 216-521-S0
Cena Kč / ks 1.450,- 1.550,- 1.600,-

Máte na výběr mezi 3 provedeními:

olej absorbuje olej a odpuzuje vodu

univerzál vysaje olej, vodu a ostatní kapaliny

speciál na kyseliny, louhy a chemikálie

od 1.450,-

od 2.800,-
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Použití DENSORB Olej Univerzál Speciál

Absorpční kapacita [l / BJ] 48 48 48
Vnější rozměry 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-S0 157-327-S0 157-328-S0
Cena Kč / balení 2.800,- 3.300,- 3.950,-

Příslušenství

Obj. č. Sada k doplnění 157-361-S0 157-362-S0 157-363-S0
Cena Kč / balení 1.800,- 1.950,- 2.750,-

Nouzové sady je možné také dle potřeby dovybavit. 
Prosím volejte: 800 383 313

Obsah: 
50 rohoží 50 x 40 cm 
5 hadů 120 x 7,5 cm 
4 polštáře 25 x 25 cm 
1 pár ochranných rukavic 
3 pytle na likvidaci 
odpadu

Obsah: 
50 rohoží 40 x 50 cm 
3 hady 120 x 7,5 cm 
1 pár ochranných rukavic 
3 odpadkové pytle

Obsah: 
20 rohoží 50 x 40 cm 
2 hady 120 x 7,5 cm 
1 pár ochranných rukavic 
1 pytel na likvidaci 
odpadu

 W nepostradatelný pomocník při efektivní manipulaci s úkapy
 W ideální pro mobilní použití všude tam, kde může dojít k úniku nebezpečných 
látek

 W vhodná také pro umístění do servisního vozu, vysokozdvižných vozíků nebo 
nákladního vozidla

 W robustní, povětrnostně odolná taška
 W nastavitelný pás přes rameno
 W suchý zip pro rychlý přístup

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: 2 týdny 

Mobilní havarijní sada v tašce

 W ideální pro mobilní použití všude tam, kde může dojít k úniku 
nebezpečných látek

 W vhodná pro umístění do servisního vozu, vysokozdvižného vozíku nebo 
nákladního vozidla

 W může být umístěna v každém nebezpečném prostoru
 W průhledný pytel s uzávěrem na zip slouží k likvidaci použitých sorbentů

Havarijní sada v transparentní 
přepravní tašce

 W havarijní sada obsahuje odpadkový pytel pro likvidaci použitých sorbentů
 W hady jsou používány k zahrazení úkapů, aby bylo zamezeno dalšímu 
šíření kapaliny

 W rohože a polštáře jsou používány k absorpci vyteklých kapalin
 W ideální pro mobilní použití všude tam, kde může dojít k úniku 
nebezpečných látek

 W vhodná také pro umístění do servisního vozu, vysokozdvižných vozíků 
nebo nákladního vozidla

 W velký průzor umožní kontrolu obsahu na první pohled, bez toho, aniž by 
se musela taška otevřít

Havarijní sada v tašce odolné vůči 
povětrnostním vlivům

DENSORB Mobilní sady

 W prostorově úsporná a praktická havarijní sada

 W pro efektivní použití při nepatrných únicích



Obsah: 
25 rohoží 50 x 40 cm
8 hadů 120 x 7,5 cm
16 polštářů 25 x 25 cm
2 pár ochranných rukavic
2 odpadkové pytle
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Použití DENSORB Olej Univerzál Speciál

Absorpční kapacita [l / BJ] 67 67 67
Vnější rozměry 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-S0 155-182-S0 155-183-S0
Cena Kč / ks 4.650,- 5.650,- 6.300,-

Příslušenství

Obj. č. Sada k doplnění 147-851-S0 147-852-S0 147-853-S0
Cena Kč / balení 4.050,- 4.550,- 5.300,-

Použití DENSORB Olej Univerzál Speciál

Absorpční kapacita [l / BJ] 67 67 67
Vnější rozměry 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-S0 116-745-S0 116-746-S0
Cena Kč / balení 6.450,- 7.100,- 7.900,-

Příslušenství

Obj. č. Sada k doplnění 147-851-S0 147-852-S0 147-853-S0
Cena Kč / balení 4.050,- 4.550,- 5.300,-

Použití DENSORB Olej Univerzál Speciál

Absorpční kapacita [l / BJ] 14 14 14
Vnější rozměry 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-S0 267-162-S0 267-163-S0
Cena Kč / ks 1.680,- 1.880,- 2.060,-

Příslušenství

Obj. č. Sada k doplnění 267-164-S0 267-165-S0 267-166-S0
Cena Kč / ks 1.250,- 1.450,- 1.630,-

Obsah: 
10 rohoží 50 x 40 cm
2 hady 120 x 7,5 cm
1 ochranné brýle s gumovým 
páskem
1 pár ochranných rukavic
1 odpadkových pytlů

NOVINKA

Obsah: 
25 rohoží 40 x 50 cm
8 hadů 120 x 7,5 cm
16 polštářů 25 x 25 cm
1 ochranné brýle s gumou*
2 páry ochranných rukavic
2 odpadkové pytle

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: 2 týdny 

Havarijní sada v přepravním boxu

Díky praktickým rukojetím je možno 
prostorný box dobře transportovat

Mobilní sada v přepravním boxu, 
provedení Univerzál,
Obj. č. 116-745-S0, Kč 7.100,-

Kompaktní nádoba, v níž jsou sorbenty chráněny před vlhkostí a 
prachem, se snadno dopraví díky své nepatrné vlastní váze a 4 lehce 
pojízdným kolečkům na místo určení, kde budou sorbenty použity.

Havarijní sada v transparentním boxu

DENSORB Mobilní sady

 W určeno pro vnitropodnikové použití

 W vhodná také pro umístění do servisního vozu, vysokozdvižných vozíků nebo nákladního vozidla

Mobilní sada v příručním kufříku
praktický kufřík s havarijní sadou pro okamžité 
zachycení a odstranění malých úkapů

 W díky kompaktním rozměrům vhodný např. pro uložení do 
automobilu nebo kamkoliv na pracoviště

 W pro mobilní použití všude tam, kde se jakýmkoliv způsobem 
pracuje s nebezpečnými látkami

 W robustní box s ergonomickou rukojetí
 W vybaveno skladným, dvoukřídlým víkem
 W stabilní a lehká

 W obsah je možné zkontrolovat bez otevření 
boxu

 W Za účelem zajištění obsahu před 
nepovolaným přístupem lze box uzavřít 
pomocí visacího zámku.

Nouzová sada v transparentním přepravním boxu, provedení 
"Olej", Obj. č. 155-181-S0, Kč 4.650,-
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Typ Small

Použití DENSORB Olej Univerzál Speciál

Absorpční kapacita [l / BJ] 55 55 55
Vnější rozměry D x Š x V [mm] 400 x 510 x 950 400 x 510 x 950 400 x 510 x 950
Obj. č. 267-167-S0 267-168-S0 267-169-S0
Cena Kč / ks 12.870,- 13.494,- 14.014,-

Příslušenství

Obj. č. Sada k doplnění 267-170-S0 267-171-S0 267-172-S0
Cena Kč / ks 3.874,- 4.394,- 4.914,-

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

NOVINKA

Obj. č. 267-169-S0

14.014,-

Obsah: 
1 sorpční role 20 m x 38 cm
vč. hřídele k zavěšení
8 sorpčních hadů 120 x 7,5 cm
2 sorpční polštáře 25 x 25 cm
25 čistících hadrů 38 x 40 cm
1 ochranné brýle s gumovým páskem
1 pár ochranných rukavic
5 odpadkových pytlů

Máte na výběr mezi 3 provedeními:

olej absorbuje olej a odpuzuje vodu

univerzál vysaje olej, vodu a ostatní kapaliny

speciál na kyseliny, louhy a chemikálie

Havarijní sada DENSORB Caddy

Mobilní havarijní sada DENSORB Caddy Small
průhledné dveře za účelem rychlé kontroly obsahu

 W vždy rychle na místě použití
 W funkční podvozek pro snadnou a rychlou manipulaci
 W ergonomické madlo usnadní manipulaci
 W Dveře lze uzamknout pomocí visacího zámku, případně zaplombovat. Obsah tak bude chráněný před přístupem nepovolaných osob.
 W Na zadní stranu zařízení lze uložit výstražný stojan (není součástí dodávky).
 W Obzvláště zajímavé jsou perforované sorpční role, ze kterých snadno odtrhnete potřebné množství.

Průhledné dveře nabízí maximální přehlednost uvnitř prostoru. Lze 
tak pravidelně kontrolovat stav havarijního vybavení.



18.400,-
Obj. č. 219-594-S0

Mobilní havarijní sada DENSORB Caddy
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Poradenství: 800 383 313

Typ Medium Extra Large

Použití DENSORB Olej Univerzál Speciál Olej Univerzál Speciál

Absorpční kapacita [l / BJ] 102 100 100 190 187 188
Vnější rozměry 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. 259-470-S0 259-469-S0 259-471-S0 219-594-S0 219-593-S0 219-595-S0
Cena Kč / ks 16.800,- 17.300,- 17.600,- 18.400,- 18.900,- 19.500,-

Příslušenství

Obj. č. Sada k doplnění 259-473-S0 259-472-S0 259-474-S0 219-597-S0 219-596-S0 219-598-S0
Cena Kč / ks 4.950,- 5.500,- 5.800,- 7.950,- 8.400,- 8.750,-

Přiobjednejte si zároveň

Obsah: 
1 sorpční role 45 m x 38 cm vč. 
Hřídele k zavěšení
7 sorpčních hadů 120 x 7,5 cm
2 sorpční polštáře 25 x 25 cm
25 čistících hadrů 38 x 40 cm
1 pytel sypkého sorbentu 8 nebo 
10 kg
1 lopatka na sypký sorbent *
1 výstražný stojan *
1 ochranné brýle s gumovým páskem
1 pár ochranných rukavic
10 odpadkových pytlů
* není součástí sady k doplnění, 
nutno objednat separátně

1 ochranné brýle s gumovým páskem

Ergonomické madlo je možné 
bezpečně uchopit i s ochrannými 
rukavicemi.

Sorpční havarijní sada, provedení 
OLEJ, ve vozíku DENSORB Caddy 
Extra Large

Havarijní sada DENSORB Caddy

NOVÝ OBSAH

 W specialitou náplně jsou nejen perforované sorpční role, ze kterých lze odtrhnout libovolné množství, 
ale také sypký sorbent, který zajistí po zachycení uniklé kapaliny protiskluzový povrch na podlaze

 W vždy rychle na místě užívání
 W funkční podvozek pro snadnou a rychlou manipulaci
 W velké, široce otevíratelné dveře pro efektivní přístup k sorbentům

 W optimální sorpční prostředky pro úkapu v provozu
 W přehledný a velmi robustní přepravní vozík obsahující vysoce kvalitní sorpční prostředky DENSORB

Vozík DENSORB Caddy Medium lze 
uzamknout pomocí visacího zámku, 
případně zaplombovat. Obsah tak bude 
chráněný před přístupem nepovolaných 
osob.

Vzadu prostor pro uložení 
výstražného stojanu.

Sorpční havarijní sada, provedení 
Univerzál, DENSORB Caddy medium

Informační štítek 
„DENSORB 
havarijní sada“ 
z povětrnostně 
odolného plastu, 
420 x 400 mm

Obsah: 
1 sorpční role 90 m x 38 cm vč.
hřídele k zavěšení
12 sorpčních hadů 120 x 7,5 cm
6 sorpčních polštářů 25 x 25 cm
1 pytel sypkého sorbentu 8 kg příp. 10 kg
1 lopatka na sypký sorbent*
1 ochranné brýle s gumovým páskem
2 páry ochranných rukavic
10 odpadkových pytlů
* není součástí sady k doplnění, nutno 
objednat separátně

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

Obj. č.
259-814-S0390,-



od 8.150,- od 16.100,-

258

4

www.denios.cz

Použití DENSORB Olej Univerzál Speciál Olej Univerzál Speciál

Absorpční kapacita [l / BJ] 25 25 25 52 52 52
Vnější rozměry D x Š x V [mm] 610 x 405 x 915 610 x 405 x 915 610 x 405 x 915 510 x 510 x 1020 510 x 510 x 1020 510 x 510 x 1020
Obj. č. šedá verze 116-747-S0 116-749-S0 116-751-S0 116-656-S0 116-652-S0 116-654-S0
Cena Kč / balení 8.150,- 8.350,- 8.550,- 16.400,- 17.100,- 17.500,-

Obj. č. červená verze 208-206-S0 208-207-S0 208-208-S0 208-197-S0 208-198-S0 208-205-S0
Cena Kč / ks 7.950,- 8.200,- 8.400,- 16.100,- 16.800,- 17.200,-

Příslušenství

Obj. č. Sada k doplnění 116-748-S0 116-750-S0 116-752-S0 116-657-S0 116-653-S0 116-655-S0
Cena Kč / balení 2.750,- 2.800,- 3.300,- 4.550,- 4.600,- 5.550,-

Praktické školení a trénink "Použití 
DENSORB v praxi“

Máte na výběr mezi 3 provedeními:

olej absorbuje olej a odpuzuje vodu

univerzál vysaje olej, vodu a ostatní kapaliny

speciál na kyseliny, louhy a chemikálie

Ochranné rukavice
odolné vůči
chemikáliím

Kontakt na nás: 
800 383 313

NOVÝ OBSAH

40 rohoží 37 x 40 cm
8 hadů 120 x 7,5 cm
4 polštáře 25 x 25 cm
25 čistících hadrů 38 x 40 cm
1 ochranné brýle s gumovým 
páskem
1 pár ochranných rukavic
5 odpadkových pytlů

Obsah: 

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

Vyjímatelné záchytné misky přepravního vozíku jsou ideální k zachycení unikajících 
nebezpečných kapalin, příp. pro dočasné odložení použitých utěrek.

Havarijní sada v přepravním vozíku

Nouzová sada v přepravním vozíku

Obsah: 
10 rohoží 37 x 40 cm
3 hady 120 x 7,5 cm
7 polštářů 25 x 25 cm
1 ochranné brýle s 
gumovým páskem
1 pár ochranných rukavic
5 odpadkových pytlů

Havarijní sady v přepravním vozíku se nechají převézt rychle na místo úniku. Obsahují hady k ohraničení uniklé 
látky, ale také rohože a polštáře pro absorpci uniklé kapaliny. Nechybí ani osobní ochranné prostředky jako jsou 
ochranné brýle, rukavice atd.

 W vyvinuto pro rychlou likvidaci uniklé nebezpečné látky
 W v případě potřeby je možné vozík uzamknout běžným visacím zámkem
 W vynikající mobilita uvnitř budov i na volném prostranství, i při stísněných podmínkách



Obsah: 
200 rohoží 50 x 40 cm
22 hady 120 x 7,5 cm
12 polštáře 25 x 25 cm
3 pár ochranných rukavic
8 pytle na likvidaci odpadu

NOVÝ OBSAH
Sudový podstavec z 
plastu
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 W ideální pro rychlou přepravu na místo určení

Typ S 170 S 200

Použití DENSORB Olej Univerzál Speciál Olej Univerzál Speciál

Absorpční kapacita [l / BJ] 131 131 131 238 238 238
Vnější rozměry D x Š x V [mm] 590 x 590 x 950 590 x 590 x 950 590 x 590 x 950 790 x 790 x 850 790 x 790 x 850 790 x 790 x 850
Obj. č. 116-658-S0 147-854-S0 116-659-S0 116-757-S0 147-861-S0 116-758-S0
Cena Kč / ks 6.750,- 9.200,- 7.600,- 11.900,- 12.200,- 12.900,-

Příslušenství

Obj. č. Sada k doplnění 147-858-S0 147-856-S0 147-860-S0 157-370-S0 157-371-S0 157-372-S0
Cena Kč / ks 5.650,- 5.950,- 6.500,- 7.600,- 8.400,- 8.800,-

Obsah: 
100 rohoží 50 x 40 cm
7 hadů 120 x 7,5 cm
10 polštářů 25 x 25 cm
1 pár ochranných rukavic
5 odpadkových pytlů

Obsah: 
200 rohoží 50 x 40 cm
22 hady 120 x 7,5 cm
12 polštáře 25 x 25 cm
3 pár ochranných rukavic
8 pytle na likvidaci odpadu

Obsah: 
400 rohoží 50 x 40 cm
20 hadů 120 x 7,5 cm
4 hady 300 x 7,5 cm
15 polštářů 25 x 25 cm
2 ochranné brýle s páskem*
2 pár ochranných rukavic
25 odpadkových pytlů

Typ B 12 B 24 B 36

Použití DENSORB Olej Univerzál Speciál Olej Univerzál Speciál Olej Univerzál Speciál

Absorpční kapacita [l / BJ] 115 115 115 238 238 238 415 415 415
Vnější rozměry 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
Barva přepravního vozíku modrá verze zelená verze žlutá verze modrá verze zelená verze žlutá verze modrá verze zelená verze žlutá verze
Obj. č. 157-332-S0 157-333-S0 157-334-S0 157-335-S0 157-336-S0 157-337-S0 267-666-S0 267-667-S0 267-668-S0
Cena Kč / balení 5.400,- 5.750,- 7.450,- 7.750,- 7.750,- 10.200,- 17.134,- 18.174,- 20.514,-

Příslušenství

Obj. č. Sada k doplnění 157-367-S0 157-368-S0 157-369-S0 157-370-S0 157-371-S0 157-372-S0 267-669-S0 267-670-S0 267-671-S0
Cena Kč / balení 4.200,- 4.500,- 6.150,- 7.600,- 8.400,- 8.800,- 13.494,- 14.534,- 16.874,-

od 5.400,-
TOP PRODUKT

od 5.400,-

S 200

Obsah: 
100 rohoží 50 x 40 cm
10 hadů 120 x 7,5 cm
15 polštářů 25 x 25 cm
3 páry ochranných rukavic
5 odpadkových pytlů

od 6.750,-

DENSORB Havarijní sady

 W nepostradatelný pomocník při efektivní 
manipulaci s úkapy

 W hady jsou používány k zahrazení úkapů, aby bylo 
zamezeno dalšímu šíření kapaliny

 W rohože a polštáře jsou používány k absorpci 
vyteklých kapalin

 W v praxi osvědčené sorbenty
 W povětrnostně odolná přepravní nádoba může 
být použita např. pro sběr použitého sorpčního 
materiálu Havarijní sada v mobilní 120litrové nádobě, typ B 12, 

s absorpční kapacitou až do 120 litrů
Havarijní sada v mobilní 240litrové nádobě, typ B 24, 
s absorpční kapacitou až do 240 litrů

 W vše, co je nutné pro ohraničení a likvidaci úkapu, v jedné nádobě

Havarijní sada v sudu

 W s těsnícím víkem - ideální pro umístění na volném prostranství

Havarijní sada v 
sudu typ S 170

Havarijní sada v kontejneru

 W sudy disponují UN-X schválením pro přepravu balících skupin I, II, III a jsou nejlépe vhodné 
pro použité sorpční prostředky

 W v kombinaci se sudovým podstavcem (příslušenství) se sudy promění v mobilní havarijní sadu

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

Havarijní sada v 
sudu typ S 200
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Provedení
Univerzální 
jemnozrnný 

sypký sorbent

Univerzální hrubozrnný 
granulát

Univerzální 
Gran-sorb

Univerzální 
Extra hrubý

Množství (kg) 20 10 20 14 20
Absorpční kapacita [l / BJ] 27 8 16 16 9
Hmotnost posypu [g/l] 595 500 500 512 720
Min. velikost zrna [mm] 0,13 1,00 1,00 0,40 0,50
Max. velikost zrna [mm] 1,0 3,0 3,0 3,4 6,0
Počet pytlů na paletu 36 78 36 65 55
Obj. č. 170-113-S0 208-180-S0 119-252-S0 157-176-S0 157-215-S0
Cena Kč / pytel 640,- 470,- 550,- 520,- 440,-

Cena Kč / pytel od 10 pytel 580,- 430,- 490,- 470,- 390,-

typ III R

typ III R

antistatický typ III R

od 390,- / pytelod 470,- / pytelod 580,- / pytel

TOP PRODUKT

od 430,- / pytel

Univerzální Extra hrubýUniverzální Gran-sorb

Univerzální hrubozrnný 
granulát

Univerzální jemnozrnný 
sypký sorbent

 W minerální sypký sorbent na bázi moleru
 W hrubá zrna umožní použití na volném 
prostranství, např. na veřejných místech

 W vhodný pro agresivní kyseliny
 W velká savost a absorpční kapacita
 W v nepoužitém stavu nehořlavý

 W sypký sorbent na bázi recyklované celulózy
 W lze ho odstranit bezprašně, antistaticky, rychle 
a snadno

 W váže oleje, rozpouštědla, mazadla a další 
neagresivní kapaliny okamžitě po kontaktu

 W vhodné pro hladké podlahy
 W nezanechává škrábance, šetrný k podlahám v 
halách

 W při spalování podstatně menší 
zbytky popelu než u minerálních 
sorbentů

 W minerální sypký sorbent na bázi sepiolitu
 W ideální pro hrubé podlahy a venkovní oblasti se 
silnou hustotou provozu

 W světlá zrna chemicky inertní, nejedovatý
 W světlá barva umožní rozpoznat míru nasycení
 W v nepoužitém stavu nehořlavý
 W maximální protiskluzový efekt

Sypké sorbenty označené příslušnou typovou 
třídou byly úředně prověřeny podle „Požadavků 
na sorbenty na olej" (zveřejněno BMU Radou pro 
skladování apřepravu vodu ohrožujících látek).

Kritéria vhodnosti pro sorbenty na olej podle (BMU) 

Typ I
pro použití na jakékoliv vodní hladině
Typ II
pro krátkodobé použití na vodní hladině nebo na 
pevné zemi
Typ III
pro řemeslo a průmysl, na pevném podkladě a na 
dopravních plochách
Přidání R
zaručuje po použití drsnost (odolnost proti 
sklouznutí) jízdní dráhy

 W minerální granulát na bázi kalciumsilikathydrátu
 W obzvláště jemná zrna
 W velká savost a absorpční kapacita
 W světlá barva umožní rozpoznat stupeň 
nasycenosti

 W v nepoužitém stavu nehořlavý

UNIVERZÁL — na olej, chladící a mazací prostředky, rozpouštědla nebo vodnaté roztoky

DENSORB granuláty

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 



od 310,-od 360,-

od 990,- od 920,-

Provedení
Šetrný vůči životnímu pro-

středí, plovoucí sorbent
Plovoucí sorbent

na oleje
Sorbent na olej Quick-Sorb

Sorbent na oleje pro 
každé počasí

Sorbent na olej do 
každého počasí

Množství (kg) 6 7 5 12 8 18
Absorpční kapacita [l / BJ] 27 31 11 30 12 24
Hmotnost posypu [g/l] 151 70 260 260 405 405
Min. velikost zrna [mm] 1 1 1 1 1 1
Max. velikost zrna [mm] 4 3 4 4 4 4
Počet pytlů na paletu 36 24 50 36 50 36
Obj. č. 180-851-S0 119-254-S0 208-182-S0 157-218-S0 208-181-S0 123-167-S0
Cena Kč / pytel 1.100,- 1.050,- 390,- 610,- 340,- 550,-

Cena Kč / pytel od 10 pytel 990,- 920,- 360,- 540,- 310,- 490,-

typ I / II / III R typ I / II / III R

typ III R

480,-
Obj. č. 208-190-S0
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OLEJ — na olej, palivo a látky na bázi uhlovodíku, vodu odpuzující

Sorbent na olej do každého počasí

Sorbent na olej pro každé 
počasí, 6 kg v kbelíku

Sorbent na olej Quick-Sorb

Plovoucí sorbent 
na oleje

Šetrný vůči životnímu prostředí, 
plovoucí sorbent

 W sypký sorbent na bázi polyuretanové pěny
 W vodu odpuzující
 W vysoký sací výkon
 W vhodný pro silnice a jiné dopravní plochy
 W použitelný také během deště a ve vlhkém prostředí

DENSORB granuláty

 W přírodní produkt bez jedů, z biologicky odbouratelných přírodních vláken
 W hydrofobní a velmi lehký
 W absorbuje olej, naftu, topný olej, řezný olej, rostlinný olej, rozpouštědla 
na bázi oleje a další kapaliny na bázi uhlovodíků

 W použitelný na vodní hladině, ulici i průmyslových plochách

 W sypký sorbent na bázi polyuretanové pěny
 W hydrofobní a plovoucí
 W extrémně rychlá absorpce oleje
 W ideální pro vydlaždičkované a svařované podlahy
 W nezanechává škrábance, šetrný k podlahám v halách

 W sypký sorbent na bázi perlitu
 W odpuzuje vodu, extrémně lehký, také plovoucí na vířivém vodstvu
 W především vhodný pro boj s vyteklým olejem na vodní hladině, 
dopravních cestách a podlahách

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

Typ I / II / III R SF



DENSORB granuláty
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 Multi-Sorb
Multi-Sorb s barevným 

indikátorem
Víceúčelový 

sorbent

Množství (kg) 0,4 10,0 0,4 5,0 10,0
Absorpční kapacita [l / BJ] 1 18 1 9 10
Hmotnost posypu [g/l] 425 425 425 425 530
Min. velikost zrna [mm] 0,13 0,13 0,13 0,13 0,30
Max. velikost zrna [mm] 0,5 0,5 0,5 0,5 0,7
Nádoby 400 g láhev Pytel 10 kg 400 g láhev 5 kg kbelíku pytel 10 kg
Obj. č. 157-219-S0 191-444-S0 201-755-S0 201-754-S0 159-823-S0
Cena Kč / BJ 390,- 6.450,- 610,- 2.700,- 530,-

Cena Kč / BJ od 10 BJ 350,- – 530,- – 480,-

 W typ III R

od 480,- / pytel

 W typ III R
 W sorbent pro všechny nebezpečné látky
 W použitelný ihned a bez rizika i nevyškoleným personálem

od 530,-

Obj. č. 256-709-S0

890,-

Nouzová sada pro nehody 
se rtutí

Tento sorbent je optimální k absorpci 
kyselin, alkalických substancí (louhů), 
požárně nebezpečných a hořlavých,  
vodových a polárních kapalin. Je to 
kalcinovaný, velmi savý přírodní minerál, 
který je ideální pro použití na hladkých 
i porézních plochách, uvnitř i venku. V 
nepoužitém stavu nehořlavý.

Sorbent na olej a 
chemikálie

Sorbent na chemikálie a kyseliny Multi-Sorb

 W sypký sorbent na bázi polymerových sloučenin s vysokou sací kapacitou
 W hydrofilní a chemicky odolný, absorbuje všechny kapaliny
 W nehořlavý, nepodporující hoření a neobsahující explozivní prach
 W vysoce produktivní a snadno použitelný, vhodný pro tvorbu hrází
 W účinně zamezuje emisím a vypařování díky vázání nebezpečných látek
 W posyp možný ručně nebo pomocí vozíku na posypový materiál
 W po použití snadné odstranění pomocí koštěte a lopaty nebo zametacího stroje
 W nízká spotřeba a náklady

Indikátor kontaminace varuje pracovníky 
prostřednictvím změny barvy sorbentu - při styku s 
kyselinou zežloutne, u louhů zčervená

 W speciální k zachycení rtuti (až 100 ml)

 W sestává z jedné dózy se šroubovacím víkem, 
ve víku nalepená speciální pěnová vložka

 W Pokud je pěnová vložka lehce přitisknutá na 
rozlitou rtuť, její póry se otevírají a absorbují 
rtuťové kuličky.

 W Při přišroubování víčka se perličky rozpustí a 
spadnou přes děrovaný otvor do plechovky.

TOP PRODUKT

SPECIÁL — na kyseliny, louhy, rozpouštědla a chemikálie neznámého původu

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 



1.950,-
Obj. č. 201-665-S0

Vnější rozměry D x Š [mm] 250 x 110 515 x 247 1045 x 257

Obj. č. 119-237-S0 119-236-S0 119-235-S0
Cena Kč / ks 370,- 570,- 1.500,-

Cena Kč / ks od 5 ks 330,- 510,- 1.350,-

9.600,-
Obj. č. 123-168-S0

od 330,-

 W k aplikaci nebo likvidaci sypkých sorbentů
 W zamezují vzniku statické elektřiny
 W vhodné pro granuláty, které jsou napuštěny 
hořlavými kapalinami

 W odolné vůči kyselinám, louhům a rozpouštědlům
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 W sorbenty jsou tak vždy po ruce
 W rychle a pohodlně až na místo použití
 W snižuje náklady na likvidaci

 Vozík se sítkem na sypký sorbent

Vnější rozměry D x Š x V [mm] 1195 x 660 x 1070
Obj. č. 239-976-S0
Cena Kč / ks 9.100,-

Příslušenství Víko pro zásobní vozík
Obj. č. 239-977-S0
Cena Kč / ks 1.500,-

Antistatické lopaty pro granuláty

Likvidační vozík, včetně 2 nádrží
 W pro rychlé použití granulátu v případě úkapů
 W 4 řídící kolečka slouží pro vyšší ovladatelnost
 W centrální kloubový závěs v podvozku umožní 
snadný transport, dokonce i po nerovné 
podlaze a při nerovnoměrném zatížení

 W včetně 2 nádob s objemem
120 a 170 litrů pro
uskladnění a likvidaci

 W tandemový podvozek
je možné
sklopit nahoru

 W ergonomicky tvarované
 W lehké a robustní
 W z vysoce kvalitního, UV stabilního plastu
 W hladký povrch pro snadné čištění
 W vhodné pro oblasti s nebezpečím výbuchu
 W ideální k manipulaci s explozivními látkami (např. prášky)
 W z elektricky vodivého plastu
 W 35 cm široká lopata pojme více jak 5 litrů kapaliny
 W ergonomický tvar (délka 113 cm)

Vodivé lopaty pro granuláty
 W k aplikaci nebo likvidaci sypkých sorbentů
 W ergonomicky tvarované
 W lehké a robustní
 W z vysoce kvalitního, UV stabilního plastu
 W hladký povrch pro snadné čištění

DENSORB Granuláty - příslušenství

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

Vozík se sítkem na sypký sorbent

 W v praxi osvědčené provedení se dvěma komorami s objemem à 55 litrů
 W dodané sítko je možné použít na obě komory
 W prostorná police nabízí místo pro pracovní náčiní jako je lopatka nebo 
koště

 W robustní podvozek s velkými celopryžovými koly vzadu a otočnými 
kolečky vpředu je vybaven 2 brzdami s aretací

 W ergonomicky tvarovaná rukojeť umožní rychlý a pohodlný transport na 
požadované místo

 W vyrobeno z chemicky vysoce odolného polyethylenu (PE)

Vozík na sypký sorbent s víkem (na přání)
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Depoty pro
skladování sudů

Skříně na
chemikálie

Regály na nebezpečné
látky

Schváleno pro skladování 
nebezpečných látek

Detektor úniku nebezpečných kapalin Spillguard®

www.denios.cz

SpillGuard® v záchytné vaně z oceli pro
1000litrovou IBC nádrž

SpillGuard® v záchytné vaně z oceli pro
200litrové sudy

Příklady použití

od strany

6

od strany

68

od strany

90

od strany

134

SpillGuard® v regálu na nebezpečné látky
s ocelovou vanou na malé nádoby

SpillGuard® v regálu na nebezpečné látky
s plastovou vanou

SpillGuard® ve skříni na nebezpečné látky
z oceli

SpillGuard® v depotu na nebezpečné látky
z oceli

SpillGuard® v depotu na nebezpečné látky
z plastu

SpillGuard® ve skříni na nebezpečné látky
z plastu
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INOVACE

Obj. č. 267-579-S0

1.950,-

Detektor úniku nebezpečných kapalin Spillguard®

Poradenství: 800 383 313

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

Detektor úniku 
nebezpečných kapalin 
SpillGuard®

INOVACE
DENIOS vyvinul první senzor na úkapy svého druhu: plně autonomní, okamžitě připravený k použití, vhodný do 
jakékoliv záchytné vany. Spillguard® bezpečně a včas rozpozná únik nebezpečné kapaliny do záchytné vany 
a poskytne tak nejen čas na včasné vyřešení situace, ale také ušetří vysoké náklady za pozdější čištění.

Jednoduché uvedení do provozu: stačí umístit, zapnout a budete v bezpečí!

LED kontrolka signalizuje blikáním funkčnost (1x za minutu)

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

Vyvinuto pro dlouhodobé použití i v prostoru s nebezpečím výbuchu 
(ATEX zóna 1)

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

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



Přiobjednejte si zároveň

od 1.050,-
Obj. č. 217-355-S0

od 1.450,-
Obj. č. 206-977-S0
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Praktické školení a trénink 
"Použití DENSORB v praxi“

 Neoprenové těsnící rohože

Vnější rozměry 
D x Š [mm] 500 x 500 1000 x 1000 1200 x 1200 1400 x 1400

Oblast použití Šířka odtoku 
max 200 mm

Šířka odtoku 
max 700 mm

Šířka odtoku 
max 900 mm

Šířka odtoku 
max 1100 mm

Obj. č. 217-355-S0 216-516-S0 216-517-S0 216-518-S0
Cena Kč / ks 1.050,- 1.900,- 2.950,- 3.050,-

Příslušenství úložný box až pro 5 těsnících rohoží

Vnější rozměry
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-S0 132-789-S0 132-790-S0 169-484-S0
Cena Kč / ks 1.800,- 2.450,- 2.650,- 2.650,-

 Magnetické těsnící rohože

Vnější rozměry D x Š [mm] 510 x 510 600 x 600 1000 x 1000
Obj. č. 206-977-S0 206-978-S0 206-979-S0
Cena Kč / ks 1.450,- 1.950,- 3.250,-

Příslušenství úložný box až pro 5 těsnících rohoží

Vnější rozměry 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-S0 132-787-S0 132-789-S0
Cena Kč / ks 1.800,- 1.800,- 2.450,-

Skladovací box s madlem a 
víkem, připravený k montáži 
na stěnu.

Těsnící rohože by měly být připraveny v blízkosti 
potenciálně rizikového místa. To umožní rychlý zásah 
a opatření k minimalizaci nebezpečí a škod mohou být 
ihned zahájena.

 W odolný box z ekologického polyethylenu (PE)
 W připraveno k montáži na stěnu 
(včetně upevňovacího materiálu)

Skladovací boxy pro těsnící rohože

Magnetické těsnící rohože

 W zabraňují vniknutí nebezpečných látek do odtoků a kanálů
 W opakovaně použitelné, chemicky odolné, snadno čistitelné
 W díky těsnícímu, flexibilnímu materiálu ideální na každý povrch
 W skladovací box pro až 5 těsnících rohoží k dodání jako příslušenství
 W ideální ke kombinaci s havarijními sadami DENSORB

Neoprenové těsnící rohože

 W jednoduché nenákladné preventivní opatření proti malým únikům
 W skladná, opakovaně použitelná a snadno čistitelná
 W skladovací box pro až 5 těsnících rohoží k dodání jako příslušenství
 W ideální ke kombinaci s havarijními sadami DENSORB

Těsnící systémy

 W zabrání proniknutí nebezpečných látek do odpadů a kanálů
 W z tenkého materiálu k flexibilnímu utěsnění kanálů

 W spolehlivě přilnou díky magnetům na všechny kovové kanálové 
šachty

 W odolné vůči vlivům počasí a teplotám  (-20 °C až +80 °C)

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

Kontakt na nás:  
800 383 313
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Poradenství: 800 383 313

Vnější rozměry 
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

Síla materiálu [mm]: 8

Obj. č. 129-672-S0 259-450-S0 116-039-S0 259-451-S0 129-674-S0 259-452-S0 129-676-S0 259-453-S0 116-038-S0 259-454-S0
Cena Kč / ks 4.150,- 5.300,- 7.150,- 8.400,- 11.800,- 12.700,- 15.900,- 16.900,- 19.700,- 10.600,-

Síla materiálu [mm]: 13

Obj. č. 259-458-S0 259-468-S0 259-463-S0 259-459-S0 259-464-S0 259-460-S0 259-466-S0 259-461-S0 259-462-S0 156-402-S0
Cena Kč / ks 5.850,- 7.400,- 8.100,- 9.100,- 11.700,- 14.200,- 16.500,- 18.500,- 21.800,- 12.900,-

Příslušenství Skladovací boxy pro těsnící rohože –

Vnější rozměry
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-S0 132-787-S0 132-787-S0 132-788-S0 132-788-S0 132-789-S0 132-789-S0 132-790-S0 132-790-S0 –
Cena Kč / ks 1.450,- 1.800,- 1.800,- 2.050,- 2.050,- 2.450,- 2.450,- 2.650,- 2.650,- –

Průměr [mm] 450 850

Síla materiálu [mm]: 8

Obj. č. 137-713-S0 137-720-S0
Cena Kč / ks 3.450,- 11.100,-

Síla materiálu [mm]: 13

Obj. č. 259-465-S0 259-467-S0
Cena Kč / ks 4.650,- 10.900,-

Příslušenství
Skladovací boxy pro těsnící 

rohože

Vnější rozměry
D x Š x V [mm] 675 x 190 x 210 875 x 190 x 210

Obj. č. 132-787-S0 132-788-S0
Cena Kč / ks 1.800,- 2.050,-

Těsnící rohože

 W určeny k utěsnění kanálových šachet a jímek
 W odolné vůči vodě, oleji a většině chemikálií
 W těsnící vrstva spolehlivě přilne k podkladu a je vícenásobně použitelná

Těsnící systémy

fl exibilní lepící materiál na spodní straně se spolehlivě přizpůsobí povrchu podkladu integrované úchyty, znatelně 
usnadňující používání

Bílá ochranná folie, pevně spojená s rohoží, zabraňuje 
„slepení“ rohože při svinování. Dva suché zipy v barvě 
červené umožní snadné skladování a rychlý přístup.

Těsnící rohože, zaoblené, ve 2 různých velikostech.

od 4.150,-

 W těsnící rohože zabraňují při nehodách nechtěnému úniku kapalin na podlahu nebo do 
kanalizace

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 



od 4.050,-
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 W praktická přepravní taška k dodání jako příslušenství
 W kompaktní, snadno složitelná - optimální také pro bezpečnostní požární vozidla

Schváleno pro skladování 
nebezpečných látek

od strany

6

Praktické školení a trénink 
"Použití DENSORB v praxi“

Díky svým kompaktním rozměrům ve složeném stavu se mohou 
tyto fl exibilní opakovaně použitelné havarijní záchytné vany stát 
součástí vybavení bezpečnostních požárních vozidel.

Záchytný objem [l] 25 45 75 175 210 300 900 1600

Vnější rozměry 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-S0 248-769-S0 206-981-S0 206-983-S0 206-987-S0 206-984-S0 206-985-S0 206-986-S0
Cena Kč / ks 4.050,- 5.700,- 6.550,- 7.600,- 9.200,- 11.200,- 15.600,- 21.100,-

Příslušenství Taška
Obj. č. 206-989-S0 206-989-S0 206-989-S0 206-989-S0 206-989-S0 206-990-S0 206-990-S0 257-201-S0
Cena Kč / ks 930,- 930,- 930,- 930,- 930,- 1.500,- 1.500,- 1.550,-

Multifunkční skládací záchytné vany

Multifunkční skládací záchytná vana

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

 W nízká investice a prevence vysokých nákladů
 W rychlým a jednoduchým rozložením ihned připravena k zachycení unikajících 
látek v případě kontaminace

 W vhodné i pro krátkodobé skladování chemikálií

 W chemicky odolná vůči topným olejům, naftě, benzínu, hydraulickým olejům...
 W s integrovaným stavoznakem
 W využitelná také jako plachta nebo nádrž (např. k dekontaminaci)
 W praktická přepravní taška k dodání jako příslušenství

Absorpce úniků ve 4 krocích:

Kontakt na nás: 800 383 313

Krok 1: Vybalení

75

Jednoduše ovladatelné spoje 
odolné vůči korozi umožňují rychlé 
a bezpečné zajištění vany v případě 
havárie.

Opakovaně použitelná havarijní 
vana je bleskurychle rozbalena a 
připravena k použití.

Opakovaně použitelné havarijní 
záchytné vany mohou být ve 
složeném stavu umístěny v lehké, 
ale přesto odolné tašce (na přání 
jako příslušenství, viz tabulka), a tím 
snadno a rychle použitelné na místě 
aktuální potřeby.

Krok 2: Postavení

Krok 3: Použití
Flexibilní víceúčelová záchytná 
vana s objemem 210, příp. 300 litrů, 
vhodná pro europalety, případně 
chemické palety Pro snadnou obsluhu 
vysokozdvižným vozíkem je jedna strana 
na krátkou dobu odklopena dolů a 
opětovně vodotěsně uzavřena.

Krok 4: Zavření



 W snadno a rychle umístitelné

Obj. č. 116-035-S0

6.200,-

269

4

Poradenství: 800 383 313

Záchytný objem [l] 30 80

Vnější rozměry D x Š x V [mm] 558 x 538 x 191 915 x 915 x 200
Obj. č. 265-580-S0 265-579-S0
Cena Kč / ks 2.550,- 3.350,-

NOVINKA

Obj. č. 265-580-S0

2.550,-

Záchytné systémy pro únik kapalin

Sudové těsnící pásy z polyuretanu (PU)

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

Sudový těsnící pás v praktickém kufříku, 
rozměry Š x H x V (mm): 380 x 300 x 90

 W pro ocelové a plastové sudy
 W odolné vůči olejům a mnoha kyselinám a louhům
 W nylonový pás (4 m dlouhý) s praktickým rychlouzávěrem
 W rozměr pásu D x Š (mm): 300 x 180

 W ochrana před malými běžnými úkapy
 W pro konve, kbelíky, kanystry a malé sudy
 W udržuje podlahu čistou
 W optimalizovaný design a praktické úchyty
 W ideální pro použití během stáčení z malých nádob

Vana na úkapy



 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

8.800,-
Obj. č. 157-698-S0
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 W schváleno pro ochranu a přepravu sudů
 W rychlá pomoc např. pro hasiče, podnikovou 
ostrahu, speditéry, do přístavů nebo pro společnosti 
nakládající s odpady

Příslušenství Sudové kleště FZ 600 Sudový závěs FGH

Vhodné pro

Umístění 200litrových ocelových 
sudů s olemovanými okraji a nebo s 

upínacím kroužkem do bezpečnostních a 
záchranných sudů

Nastavitelný pro plastové sudy s 
prstencem s objemem 110 a 220 litrů 

a pro 60 a 200litrové ocelové sudy v 
záchranných a bezpečnostních sudech

celková nosnost [kg] 350 300
Obj. č. 115-256-S0 115-187-S0
Cena Kč / ks 3.500,- 6.850,-

Ochranný sud typ BF-ST, s vestavěným 200 litrovým sudem 
(200 litrový sud není součástí dodávky)

Ochranný sud s T kódováním

Ochranné sudy

 W schváleno pro přepravu podle ADR, RID a IMDG-kódu
 W z oceli s černou vnější barvou
 W vybaveno odnímatelným víkem a upínacím kroužkem 
včetně pákového uzávěru

 W ze stran stabilní díky zesílení
 W UN-scvhálení 1A2 T / Y446 / S / .... / D / BAM...



Přiobjednejte si zároveň

Ochranné sudy
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Bezpečnostní sudy z polyethylenu (PE)

DENSORB Varioform - vysoce savý 
sorbent v multifunkčním 
formátu viz strana

253

 W UN schválení (balící skupina I: látky s větším potenciálem nebezpečí
 W velký otvor, např. pro bezproblémové umístění poškozeného sudu
 W odolnost vůči kyselinám, louhům a dalším agresivním chemikáliím
 W bezpečnostní žluté zbarvení
 W přeprava pomocí zdvižného vozíku
 W s praktickým šroubovacím víčkem

v prázdném stavu lze stohovat do sebe

Provedení elektricky vodivý nevodivý

Obj. č. 127-147-S0 115-199-S0
Cena Kč / ks 7.700,- 4.150,-

Objem [l] 76 114 189 245 360 360 390

Verze bez koleček bez koleček s kolečky bez koleček bez koleček s kolečky bez koleček

Vnější průměr [mm] 570 570 610 700 800 800 800
Vnější výška [mm] 480 760 1150 950 1020 1210 1140
UN-schválení 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-S0 265-547-S0 265-549-S0 265-548-S0 265-545-S0 265-550-S0 267-229-S0
Cena Kč / ks 2.050,- 2.950,- 7.750,- 8.000,- 8.550,- 10.700,- 9.550,-

NOVINKA

od 2.050,-

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

 W pro bezpečný transport 200litrových ocelových sudů a všech 
bezpečnostních a ochranných sudů

 W z pozinkované oceli
 W nastavitelný od Ø 680 do Ø 840 mm
 W lehce pojízdný díky 4 otočným kolečkům

Sudový podstavec typ DT6 pro bezpečnostní sudy
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Skladování plynových lahví
Plynové lahve představují souhrnný název pro nebezpečné látky. Proto by s nimi měli Vaši zaměstnanci zacházet velmi opatrně a 
obezřetně, a Vy byste je při tom měli aktivně podporovat.  Proto Vám DENIOS nabízí produkty, které to umožní - například vozíky na 
plynové láhve, přepravní podstavce, skříně na plynové láhve nebo požárně odolné sklady.

280viz strana

NOVINKA

NOVINKA
Sklad na plynové láhve typ GSN

Skříň na plynové 
láhve typ LB

viz strana 279

5



273

TOP PRODUKT

NOVINKA

Přepravní paleta na plynové 
lahve GFP-50

Vozík na plynové 
lahve typ KM Ergo

viz strana 285

viz strana 285

Bezpečné skladování a 
přeprava plynových lahví

Skříně a sklady na plynové láhve274

Požárně odolné skříně na tlakové plynové láhve282

Manipulace s plynovými láhvemi286



Obj. č. 158-049-S0

34.900,-

 W pro umístění na volném prostranství
 W předpisové vyprazdňování a skladování plynových lahví
 W účinné větrání
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Typ LG 700 LG 1000 LG 1350

Kapacita plynové lahve à 50 litrů 2 3 5
Vnější rozměry Š x H x V [mm] 700 x 400 x 2150 1000 x 400 x 2150 1350 x 400 x 2150
Vnitřní rozměry Š x H x V [mm] 695 x 370 x 2070 995 x 370 x 2070 1345 x 370 x 2070
Provedení dveří 1-křídlé 2-křídlé 2-křídlé
Obj. č. 158-049-S0 158-051-S0 158-053-S0
Cena Kč / ks 34.900,- 43.100,- 46.700,-

Příslušenství

Obj. č. sklápěcí rampa 158-054-S0 158-055-S0 158-056-S0
Cena Kč / ks 3.500,- 3.800,- 4.050,-

Obj. č. držák lahví, výškově nastavitelný 117-059-S0 117-059-S0 117-059-S0
Cena Kč / ks 1.950,- 1.950,- 1.950,-

Přiobjednejte si zároveň

Skříně na plynové láhve

Držák lahví, výškově nastavitelný, k montáži 
na boční stěnu. Tak mohou být prakticky 
skladovány i malé plynové láhve.

Skříň na plynové láhve typ LG 700, až pro 2 láhve 
(bez armatury)

Sklápěcí nájezdová rampa umožní 
snadné naskladnění a vyskladnění 
plynových lahví.

Skříň na plynové láhve typ LG 1350, až pro 5 láhví 
(bez armatury a sklápěcí rampy), 
Obj. č. 158-053-S0, Kč 46.700,-

Skříně na plynové láhve typ LG

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: 2 týdny 

 W zinkované provedení s práškovým lakováním ve světle šedé (RAL 7035) jako optimální ochrana před korozí
 W sokl skříně z ušlechtilé oceli
 W dopředu nakloněná střecha zabraňuje odtékání vody dozadu a tím znečištění stěny budovy
 W ochrana proti krádeži a neoprávněnému použití díky stabilnímu tříbodovému zamykání s výklopnou klikou a integrovaným cylindrickým zámkem
 W 2 C kolejnice k upevnění armatur
 W 3 prostupy (uzavřeny plastovými zátkami) ve stropě skříně



275

5

Poradenství: 800 383 313

Skříň na plynové lahve GF 8.19, 2 křídlé dveře, na přání 
vložná police, Obj. č. 137-125-S0, Kč 23.300,-

od 16.500,-

Skříně na plynové láhve

Skříně na plynové láhve typ GF

Vozík na ocelové láhve 
typ BK-60, celopryžová 
kolečka o průměru 
200 mm

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: 1 - 2 týdny 

Obj. č. 115-243-S0, 
Kč 5.050,-

 W stabilní konstrukce s ocelovým rámem s mřížovou výplní
 W uzamykatelné křídlové dveře k ochraně proti neoprávněnému 
vniknutí

 W vysoce kvalitní povrchová úprava pro optimální ochranu před korozí

 W k umístění uvnitř budovy
 W odpovídají požadavkům dle platných předpisů

Skříň na plynové láhve GF 8:18, pro 33 kg lahve, 
2-křídlé dveře, Obj. č. 137-123-S0, Kč 20.400,-

Skříň na plynové láhve typ GF 8.16, se 
sklopnými vložnými policemi, pro 11 kg 
lahve, 1-křídlé dveře Skříň na plynové láhve typ GF 8.16, s výklopnými vložnými 

policemi, pro 33 kg lahve, 1-křídlé dveře

 W typ GF 8.16: 1-křídlé dveře, s přídavnou, sklopnou policí ke 
skladování např. propanových plynových lahví na celkem
2 policích nad sebou

 W typ GF 8.18: 2-křídlé dveře, na přání k dodání vložné police
 W typ GF 8.19: 2-křídlé dveře, integrovaná konstrukce nožiček 
pro optimální podjízdnost, k dodání na přání vložné police

Typ GF 8.16 GF 8.18 GF 8.19

Kapacita plynové lahve à 11 kg 12 8 8
Kapacita plynové lahve à 33 kg 6 6 6
Vnější rozměry Š x H x V [mm] 790 x 1180 x 1670 1250 x 800 x 1850 1250 x 800 x 1970
Provedení dveří 1-křídlé 2-křídlé 2-křídlé
Vybavení plochá podlaha – podjízdné
Obj. č. 137-112-S0 137-123-S0 137-125-S0
Cena Kč / ks 16.500,- 20.400,- 23.300,-

Příslušenství – police pro 11 kg plynové 
láhve, pozinkovaná

police pro 11 kg plynové 
láhve, pozinkovaná

Obj. č. – 137-126-S0 137-126-S0
Cena Kč / ks – 2.250,- 2.250,-



Obj. č. 116-952-S0

43.700,-
Obj. č. 116-950-S0

22.500,-

Typ DGF 1 DGF 2 DGF 3 DGF 4 DGF 5 DGF 6 DGF 7

Kapacita plynové lahve à 50 litrů 1 2 3 4 5 6 7
Vnější rozměry Š x H x V [mm] 460 x 400 x 2250 700 x 400 x 2250 1160 x 400 x 2250 1400 x 400 x 2250 1860 x 400 x 2250 2100 x 400 x 2250 2560 x 400 x 2250
Provedení dveří 1-křídlé 1-křídlé 2-křídlé 2-křídlé 3-křídlé 3-křídlé 4-křídlé
Obj. č. 116-949-S0 116-950-S0 116-951-S0 116-952-S0 116-953-S0 116-954-S0 116-955-S0
Cena Kč / ks 14.900,- 22.500,- 37.800,- 43.700,- 59.100,- 65.100,- 79.700,-

 W pro umístění na volném prostranství
 W účinné větrání
 W předpisové vyprazdňování a skladování tlakových plynových lahví
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Skříně na plynové láhve

Skříně na plynové láhve typ DGF

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: 2 - 3 týdny 

Skříň na plynové láhve typ DGF 4 
(bez armatury)

Skříň na plynové láhve typ DGF 2 
(bez armatury)

 W ocelová konstrukce ve stabilním povětrnostně odolném provedení, kompletně žárově zinkovaná
 W vč. jistících řetězů pro plynové láhve
 W ochrana proti krádeži a neoprávněnému použití díky stabilnímu 2-bodovému cylindrickému zámku
 W včetně montážního profilu k montáži různých armatur (armatury nejsou součástí dodávky)
 W označení výstražným symbolem W19
 W dodávka v rozloženém stavu, s návodem k montáži



Typ FGF 801 FGF 1602

Kapacita plynové lahve à 11 kg 10 20
Kapacita plynové lahve à 33 kg 4 9
Vnější rozměry Š x H x V [mm] 840 x 690 x 1485 1680 x 690 x 1485
Provedení dveří 1-křídlé 2-křídlé
Obj. č. Dveřni závěsy: vlevo 116-957-S0 –
Cena Kč / ks 10.100,- –

Obj. č. Dveřni závěsy: vpravo 116-958-S0 –
Cena Kč / ks 10.100,- –

Obj. č. Dveřni závěsy: z obou stran – 116-959-S0
Cena Kč / ks – 19.700,-

Obj. č. 116-958-S0

10.100,-

Obj. č. 125-056-S0

10.100,-

Obj. č. 116-960-S0

5.600,-

Typ ST 10 ST 20 ST 23 ST 40

Skladovací jednotka plynové láhve à 
11 kg

plynové láhve à 
11 kg

plynové láhve à 
33 kg

plynové láhve à 
33 kg

Počet 1 2 2 4
Vnější rozměry 
Š x H x V [mm] 460 x 400 x 750 840 x 400 x 750 840 x 400 x 1485 1680 x 400 x 1485

Provedení dveří 1-křídlé 1-křídlé 1-křídlé 2-křídlé
Obj. č. 116-960-S0 116-961-S0 125-056-S0 116-962-S0
Cena Kč / ks 5.600,- 6.850,- 10.100,- 12.900,-

Obj. č. 116-959-S0

19.700,-

 W k vnitřnímu a vnějšímu skladování
 W kompletně pozinkovaná, stabilní konstrukce

 W vhodná k umístění venku i uvnitř
 W kompletně pozinkovaná, stabilní 
konstrukce
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Skříně na plynové láhve

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: 2 - 3 týdny 

Skříň na plynové láhve typ ST

Skříň na plynové láhve 
typ ST 10

Skříň na plynové láhve 
typ ST 23

Skříně na plynové láhve typ FGF

Skříň na plynové láhve typ FGF 1602

Skříň na plynové láhve typ FGF 801

 W díky sériově dodávané polici ideální ke skladování 
propanových lahví

 W optimální větrání skříně díky postranním stěnám a 
dveřím z děrovaného plechu

 W ochrana proti krádeži a neoprávněnému přístupu 
díky cylindrickému zámku

 W označení výstražným symbolem
 W dodávka v rozloženém stavu, s návodem k montáži

 W vhodné pro skladování lahví na kapalný plyn
 W účinné odvětrávání skříně díky větracím štěrbinám 
v oblasti dveří

 W ochrana proti krádeži a neoprávněnému přístupu 
díky cylindrickému zámku

 W označení výstražným symbolem
 W dodávka v rozloženém stavu, s návodem k montáži
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Plyny lehčí 
než vzduchu

Plyny těžší 
než vzduchu

Plyny 
lehčí než 
vzduchu

Plyny 
těžší než 
vzduchu

Tlakové plynové láhve - 
nejdůležitější požadavky

Tlakové plynové láhve představují význačný zdroj nebezpečí, a to svým přetlakem i obsahem (korozivní, jedovatý, hořlavý, podporující požár). Na této straně 
naleznete základní informace. I venku je smysluplné skladovat plynové láhve v zajištěném skladu. Jelikož se plyny často spotřebovávají uvnitř budov, nabízí 
Vám DENIOS vyzkoušené skříňové systémy i pro toto použití.

Související předpisy
Kromě všeobecných bezpečnostních předpisů je třeba dodržovat požadavky 
evropské normy EN 14470-2

Jako sklady na volném prostranství lze použít i takové, které jsou otevřené na 
dvou stranách, a i takové, které jsou otevřené pouze na jedné straně, pokud 
hloubka měřená od otevřené strany není větší než výška této strany. Stěna 
skladu se považuje za otevřenou i pokud je tvořena drátěnou sítí.
Bezpečný odstup sousedních zařízení, od kterých může hrozit nebezpečí (např. 
sklad hořlavých látek) je nejméně 5 m; ochranná stěna do výšky 2 m
z nehořlavého materiálu může tento bezpečný odstup snížit.

Větrání dle EN 14470-2
Norma zároveň stanovuje jasné požadavky pro technické odvětrání 
skříní. Speciálně hořlavé a toxické plyny odpovídají technickému 
větrání se 120-ti násobnou výměnou vzduchu.

To znamená :
 W používání a provoz dle platné legislativy 
 W jistotu pro uživatele
 W jednoznačná dokumentace ke každé bezpečnostní skříni

Příprava / vyprazdňování
Příprava tlakových lahví s jedovatými a hořlavými plyny je povolena pouze při 
dodržení ochranných oblastí.
Norma požaduje ochranu lahví před silným zahřátím v případě požáru. Jinak 
musí být láhve po ukončení práce uloženy v chráněném skladu. Skříně na 
láhve musí být vyrobeny z nehořlavého materiálu a musí mít větrací otvory v 
oblasti podlahy a stropu.

Evropská norma EN 14470-2 (bezpečnostní skříně pro plynové láhve)
Každá velikost a každý typ skříně byl podroben požární zkoušce u Zkušebního 
ústavu. Norma EN 14470-2 mimo jiné požaduje, aby s každou skříní bylo 
dodáno Prohlášení o shodě.

Skladování v uzavřených prostorech

Sklady v uzavřených prostorech jsou sklady v uzavřených nebo na jedné 
straně otevřených prostorech. Budova a vnější stěny skladu musí být alespoň 
z nehořlavého materiálu.
Musí být zajištěno dostatečné odvětrání skladu (plocha větracích otvorů 
minimálně 1% podlahové plochy).
V prostorech skladu nesmí být skladovány žádné další hořlavé látky 
(např. hořlavé kapaliny, dřevo, papír). (Vyjímka: pouze při použití dělící zdi 
do výšky 2 metrů).

DENIOS Průvodce skladováním nebezpečných látek - výňatek

Ekologie & bezpečnost  
Od nás pro Vás

DENIOS Průvodce skladováním nebezpečných látek je nepostradatelným 
pomocníkem při skladování nebezpečných látek. Téměř 40 stránek Vás kompletně 
provede důležitými zákony, předpisy a informacemi ke skladování nebezpečných 
látek a bezpečnosti práce. Díky tomu jsou DENIOS zákazníci vždy dobře informováni.

Vyžádejte si nyní! Obj. č. 202-433-S0

DENIOS Průvodce skladováním nebezpečných látek - výňatek



Typ LB 4 LB 6 LB 8 LB 12 LB 16

Kapacita plynové lahve à 11 kg 10 12 20 24 40
Kapacita plynové lahve à 33 kg 4 6 8 12 16
Vnější rozměry 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
Provedení dveří 1-křídlé 2-křídlé 2-křídlé 2 x 2křídlé 2 x 2křídlé
Dveřni závěsy vpravo z obou stran z obou stran z obou stran z obou stran
Obj. č. 259-067-S0 259-068-S0 259-069-S0 259-070-S0 259-071-S0
Cena Kč / ks 10.100,- 15.100,- 19.800,- 29.900,- 39.800,-
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od 10.100,-

 W pro umístění na volném prostranství
 W k dodání v 5 různých velikostech, ke skladování až 40 plynových lahví à 11 kg nebo 16 plynových lahví à 33 kg

NOVINKA

Skříně na plynové láhve

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

Skříně na plynové láhve typ LB

Skříň na plynové lahve typ LB 8, ke skladování až 20 plynových lahví à 
11 kg nebo 8 plynových lahví à 33 kg , Obj. č. 259-069-S0, Kč 19.800,-

Skříň na plynové lahve typ LB 6, pro skladování až 6 plynových 
lahví à 33 kg , Obj. č. 259-068-S0, Kč 15.100,-

Skříň na plynové láhve typ LB 4, pro skladování až 10 plynových 
lahví à 11 kg , Obj. č. 259-067-S0, Kč 10.100,-

 W ideální ke skladování propanových plynových lahví
 W stabilní, svařovaná konstrukce z pozinkovaného ocelového plechu, s práškovým lakováním: korpus modrý (RAL 5010), dveře šedé (RAL 7042)
 W dveře a boční stěny s větracími otvory, zadní stěna zcela uzavřená
 W včetně zinkované mřížové police a vyjímatelné mezipolice jako odstavné plochy
 W zešikmení střechy za účelem optimálního odtoku vody
 W uzamykatelné dveře k ochraně proti neoprávněnému vniknutí
 W označení výstražným symbolem
 W dodávka ve smontovaném stavu

DENIOS 
záruka

5
let



DENIOS 
záruka

280

5

www.denios.cz

Typ GSN 1.15 GSN 2.28

Kapacita plynové lahve à 50 litrů 25 25 50 50
Vybavení bez podlahy s podlahou bez podlahy s podlahou
Vnější rozměry 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
Vnitřní rozměry 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
Provedení dveří 1-křídlé 1-křídlé 2-křídlé 2-křídlé
Obj. č. 256-859-S0 256-858-S0 256-861-S0 256-860-S0
Cena Kč / ks 34.900,- 44.900,- 49.800,- 72.200,-

 W k předpisovému skladování tlakových plynových lahví
 W pro umístění na volném prostranství
 W k dodání buď bez podlahy nebo s podlahou žárově zinkovanou od 34.900,-

NOVINKA

Sklady na plynové láhve 5 
let

Sklad na plynové láhve typ GSN, až pro 50 plynových lahví

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: 2 - 3 týdny 

Sklad na plynové lahve typ GSN 2.28, bez podlahy, vhodný k umístění palet na plynové lahve. Světlá výška dveří 160 mm umožní uzavření skladu na 
plynové lahve i v případě, že je paleta na plynové lahve otevřená.



DENIOS 
záruka
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Přiobjednejte si zároveň

Sklady na plynové láhve

Stohovatelný regál pro sklad plynových lahví

Stohovatelné regály: až 2 regály mohou 
být postaveny na sebe. Tak vzniknou 3 
skladovací plochy nad sebou. Rozměry 
regálu: Š x H x V (mm): 1437 x 1038 x 750, 
nosnost: 500 kg

Dva na sebe stohovatelné regály

5 
let

Obj. č. 216-658-S0, 
Kč 5.200,-

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: 2 týdny 

 W stabilní konstrukce s ocelovým rámem s mřížovou výplní
 W střecha z profilovaného ocelového plechu
 W vysoce kvalitní práškové lakování šedé (RAL 7016) pro optimální ochranu před korozí
 W uzamykatelné křídlové dveře k ochraně před neoprávněným vniknutím
 W dodávka v rozloženém stavu, návod pro snadnou montáž

Sklad na plynové lahve
typ GSN 2.28, s podlahou

Sklad na plynové lahve
typ GSN 1.15, bez podlahy

Sklad na plynové lahve 
typ GSN 1.15, s podlahou

Nájezdová rampa

Pro snadnou nakládku skladu na plynové láhve 
slouží závěsná nájezdová rampa z hliníku, Š x H 
(mm): 908 x 933, zatížení kola150 kg, vhodné pro 
sklady na plynové lahve s podlahou

Obj. č. 115-876-S0, 
Kč 5.550,-

Díky mřížovým stěnám jde o otevřený sklad. 
Nesmí tak být přístupný veřejnému provozu.
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Požárně odolné skříně na tlakové plynové láhve

Protipožární skříň na tlakové plynové láhve typ G 30.6, šířka 600 mm. 
Na přání k dodání ve verzi G30 nebo G90.

Dodací lhůty
Přesné dodací lhůty žlutých skříní na plynové láhve o šířce 600 mm a jejich příslušenství pro G 30 Vám rádi sdělíme na vyžádání - 
prosím, zavolejte nám: 800 383 313. Všechny další velikosti a provedení jsou k dodání běhěm 4-5 týdnů.

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: 4 týdny 

značka jistoty

 W k protipožárnímu skladování plynových lahví na pracovišti
 W typově přezkoušeno dle EN 14470-2

 W optimální požární ochrana a maximální bezpečnost pro tlakové plynové 
láhve

 W dodržení maximálního povolení zvýšení teploty povrchu u držáku ventilu 
láhve o 50 K dle EN 14470-2 modelová řada G90 přezkoušena dle 
požadavků GS

 W přípojka pro odvětrávání na stropě skříně (NW 75)
 W stavitelné nožičky pro vyrovnání nerovností v podlaze
 W možnost prostupů na stropě skříně pro připojovací potrubí

 W kompletně s montážní lištou pro armatury, distančními držáky lahví a 
upínacími pásy (armatury a plynové láhve nejsou součástí dodávky)

 W pohodlné a bezpečné ukládání lahví pomocí pevné sklápěcí rampy 
z ocelového rýhovaného plechu

 W velká vnitřní výška pro snadnou a efektivní montáž ve skříni
 W sériově se zemnící přípojkou

Protipožární skříň na tlakové plynové láhve typ G 90.9, šířka 600 mm. 
Na přání k dodání ve verzi G30 nebo G90.

Typ G 90.6-10 G 90.6 G 90.6-2F G 30.6 G 90.9 G 30.9

Požární odolnost 90 minut 90 minut 90 minut 30 minut 90 minut 30 minut
Skladovací jednotka plynové láhve à 10 litrů plynové láhve à 50 litrů plynové láhve à 50 litrů plynové láhve à 50 litrů plynové láhve à 50 litrů plynové láhve à 50 litrů
Počet 2 1 2 2 3 3
Vnější rozměry 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
Vnitřní rozměry 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
Provedení dveří 1-křídlé 1-křídlé 1-křídlé 1-křídlé 2-křídlé 2-křídlé
Dveřni závěsy: vlevo

Obj. č. Barva šedá/žlutá 210-380-S0 165-310-S0 210-384-S0 144-518-S0 – –
Obj. č. šedá verze 210-382-S0 165-304-S0 210-386-S0 117-001-S0 – –
Cena Kč / ks 70.900,- 71.900,- 82.500,- 52.900,- – –

Dveřni závěsy: vpravo

Obj. č. Barva šedá/žlutá 210-381-S0 165-311-S0 210-385-S0 144-519-S0 – –
Obj. č. šedá verze 210-383-S0 165-305-S0 210-387-S0 117-002-S0 – –
Cena Kč / ks 70.900,- 71.900,- 82.500,- 52.900,- – –

Dveřni závěsy: z obou stran

Obj. č. Barva šedá/žlutá – – – – 165-313-S0 144-520-S0
Obj. č. šedá verze – – – – 165-306-S0 117-003-S0
Cena Kč / ks – – – – 86.400,- 64.300,-



283

5

Poradenství: 800 383 313

Přiobjednejte si zároveň

Požárně odolné skříně na tlakové plynové láhve

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: 4 týdny 

Protipožární skříň na tlakové plynové láhve typ G 30.12, šířka 1200 mm. 
Na přání k dodání ve verzi G30 nebo G90.

značka jistoty

Nástavec pro technické větrání

 W Výškově nastavitelný držák určený k montáži na 
boční stěnu, pro dvě 10-ti litrové láhve - pro skříně 
G30 a G90, mimo G 90.6-10 a G 90.6-2F,
Obj. č. 117-006-S0, Kč 1.950,-

 W Montážní sada pro trubkové prostupy,
vč. 2 Ermeto šroubení, R 3/8“ pro skříně G30 a G90,
Obj. č. 117-007-S0, Kč 930,-

 W bez kontroly odvodu vzduchu, 
Obj. č. 129-345-S0, Kč 14.900,-

 W s kontrolou odvodu vzduchu, 
Obj. č. 136-799-S0, Kč 19.500,-

Tip: pokud je nutné ve skříni zabezpečit 120 násobnou výměnu vzduchu např. při 
skladování jedovatých plynů, je potřeba použít radiální ventilátory.

viz strana
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Nástavec pro technické větrání

Požárně odolné skříně na tlakové plynové láhve

Protipožární skříň na tlakové plynové láhve typ G 90.14, šířka 1400 mm. 
Na přání k dodání ve verzi G30 nebo G90.

Typ G 90.12 G 30.12 G 90.14 G 30.14

Požární odolnost 90 minut 30 minut 90 minut 30 minut
Skladovací jednotka plynové láhve à 50 litrů plynové láhve à 50 litrů plynové láhve à 50 litrů plynové láhve à 50 litrů
Počet 4 4 4 4
Vnější rozměry 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
Vnitřní rozměry 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
Provedení dveří 2-křídlé 2-křídlé 2-křídlé 2-křídlé
Obj. č. Barva šedá/žlutá 165-314-S0 144-521-S0 165-315-S0 144-522-S0
Obj. č. šedá verze 165-307-S0 117-004-S0 165-308-S0 117-005-S0
Cena Kč / ks 91.200,- 72.600,- 104.000,- 79.900,-



Typ GFT-S 4 GFT-S 8

Ø plynové láhve, max. [mm] 230 230
Kapacita plynové lahve à 50 litrů 4 8
Vnější rozměry Š x H x V [mm] 860 x 650 x 1110 860 x 1200 x 1100
Otvory pro vidlice Š x D [mm] 165 x 65 160 x 78
Odstup otvorů pro vidlice [mm] 520 520
Celková nosnost [kg] 400 640
Obj. č. 119-227-S0 119-228-S0
Cena Kč / ks 8.200,- 15.200,-
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od 8.200,-

Topný plášť na plynové láhve, 
také v Ex provedení

Přeprava plynových láhví

Přepravní stojany na plynové láhve

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

 W pro skladování a bezpečný transport plynových láhví
 W stabilní rámová konstrukce z žárově zinkované oceli
 W 2 postranní upevňovací oka pro přepravu jeřábem

 W výklopná ochranná závora zabezpečuje láhve proti vypadnutí
 W postranní hák pro umístění příslušenství ke svařování, ochranné masky atd.

viz strana
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Přepravní stojan na plynové láhve typ GFT-S 4, pro 4 láhve Přepravní stojan na plynové láhve typ GFT-S 8, pro 8 lahví
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Typ GFP-50

Ø plynové láhve, max. [mm] 230
Kapacita plynové lahve 12
Provedení vhodné pro přepravu jeřábem
Vnější rozměry Š x H x V [mm] 1030 x 805 x 1210
Celková nosnost [kg] 960
Obj. č. 115-872-S0
Cena Kč / ks 18.100,-

 W pro bezpečnou manipulaci s plynovými lahvemi

Vozík na plynové lahve typ KM Ergo

 W elektrolyticky zinkovaný, 
ergonomický vozík na plynové lahve

 W jednoduchá výměna plynových lahví
 W jednoduchá manipulace, žádné těžké 
zvedání

 W pro 1 plynovou láhev à 50 litrů
(max Ø 235 mm)

 W vč. upevňovacího popruhu, držáku na 
lahev a zajišťovacího řetězu

 W pneumatiky (Ø 260 mm)

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: 2 týdny 

Typ KM Ergo

Ø plynové láhve, max. [mm] 235
Kapacita plynové lahve 1
Vnější rozměry Š x H x V [mm] 600 x 600 x 1440
Celková nosnost [kg] 80
Průměr kola [mm] 260
Obj. č. 255-319-S0
Cena Kč / ks 12.300,-

Přeprava plynových láhví

Přepravní palety na plynové láhve
 W paleta pro skladování a bezpečný transport plynových láhví
 W žárově zinkovaná, robustní ocelová konstrukce
 W možnost přepravy pomocí vysokozdvižného nebo paletového vozíku
 W bezpečný transport plynových láhví různých rozměrů

Paleta na plynové láhve GFP-50 pro 12 plynových láhví, 
Ø 230 mm, s bezpečnostní závorou

Vozík na tlakové plynové láhve KM Ergo, pro 1 lahev, (max. Ø 235 mm)

NOVINKA

Obj. č. 255-319-S0

12.300,-



Typ GFR-1 GFR-2

Ø plynové láhve, max. [mm] 250 250
Kapacita plynové lahve 1 2
Vnější rozměry Š x H x V [mm] 490 x 600 x 1250 770 x 600 x 1250
Celková nosnost [kg] 100 200
Obj. č. Kola: celopryžová kola 115-205-S0 115-207-S0
Cena Kč / ks 3.100,- 5.650,-

Obj. č. Kola: vzduch 115-201-S0 115-203-S0
Cena Kč / ks 3.600,- 5.700,-

Vozík na ocelové láhve typ BK-60, 
celopryžová kolečka o průměru 200 mm

Obj. č. 115-243-S0

5.050,-
Obj. č. 115-246-S0

5.400,-
Obj. č. 115-205-S0

3.100,-

Obj. č. 115-207-S0

5.650,-
Obj. č. 115-203-S0

5.700,-
Obj. č. 115-208-S0

8.850,-
Obj. č. 115-204-S0

8.250,-

Obj. č. 115-201-S0

3.600,-

 W k bezpečné přepravě plynových lahví
 W robustní, žárově pozinkované provedení
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8.850,-

Typ BK-60 GFR-L

Ø plynové láhve, max. [mm] 340 250
Kapacita plynové lahve 1 2
Vnější rozměry Š x H x V [mm] 470 x 530 x 1160 770 x 770 x 1280
Celková nosnost [kg] 120 200
Obj. č. Kola: celopryžová kola 115-243-S0 115-208-S0
Cena Kč / ks 5.050,- 8.850,-

Obj. č. Kola: vzduch 115-246-S0 115-204-S0
Cena Kč / ks 5.400,- 8.250,-

Příslušenství Zajišťovací řetěz –

Obj. č. 133-938-S0 –
Cena Kč / ks 390,- –

Vozíky na plynové lahve

Vozík na ocelové lahve BK-60, 
s pneumatikami, průměr kolečka
200 mm (bez bezpečnostního řetězu)

Vozíky na plynové láhve typ GFR a typ BK, z oceli

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

Vozíky na ocelové láhve GFR-1,
celopryžová kolečka, Ø kola 200 mm

Vozíky na ocelové lahve typ GFR-1,
s pneumatikami plněnými vzduchem, 
Ø kola 200 mm

Vozík na ocelové lahve GFR-2,celopryžová 
kolečka, Ø kola 350 mm

Vozíky na ocelové lahve typ GFR-2, s 
pneumatikami plněnými vzduchem,
Ø kola 350 mm

Vozík na ocelové lahve GFR-L, 
celopryžovými kolečky, Ø kola 350 mm, 
s přídavným opěrným kolečkem

Vozík na ocelové láhve GFR-L, 
pneumatiky plněné vzduchem,
Ø kola 350 mm, s přídavným opěrným 
kolečkem

 W držák láhve a zajišťovací řetěz



Typ GFP-4 GFP-6

Ø plynové láhve, max. [mm] 230 230
Kapacita plynové lahve à 
50 litrů 4 6

Vnější rozměry Š x H x V [mm] 1120 x 600 x 1100 875 x 600 x 1090
Otvory pro vidlice Š x D [mm] 170 x 80 263 x 100
Odstup otvorů pro vidlice [mm] 670 89
Celková nosnost [kg] 320 480
Obj. č. 155-648-S0 187-304-S0
Cena Kč / ks 8.900,- 11.300,-

Obj. č. 155-649-S0

5.150,-

Typ GFW-1 GFW-1-S

Ø plynové láhve, max. [mm] 320 320
Kapacita plynové lahve à 33 kg 1 1
Vnější rozměry Š x H x V [mm] 495 x 627 x 1110 495 x 800 x 1110
Kola celopryžová kola celopryžová kola
Celková nosnost [kg] 80 80
Obj. č. 155-649-S0 156-435-S0
Cena Kč / ks 5.150,- 7.050,-

 W pro bezpečný transport 1 plynové láhve (max Ø 320 mm)
 W robustní provedení z ekologicky šetrného polyethylenu (PE)
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Vozíky na plynové lahve

Vozíky na plynové láhve typ GFW, z plastu

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

Přepravní stojan GFR-Poly z polyethylenu (PE) na plynové láhve

Přepravní stojan na plynové láhve typ GFP-6, z 
polyethylenu, pro 6 láhví (max. Ø 230 mm),  
Obj. č. 187-304-S0, Kč 11.300,-

Vozík na plynové láhve typ GFW-1, 
z polyethylenu, pro 1 láhev (max. Ø 320 mm)

Vozík na plynové láhve typ GFW-1-S, 
z polyethylenu, s opěrným kolečkem, pro 1 láhev 
(max. Ø 320 mm), Obj. č. 156-435-S0, Kč 7.050,-

Přepravní stojan na plynové láhve typ GFP-4, 
z polyethylenu, pro 4 láhve (max. Ø 230 mm), 
Obj. č. 155-648-S0, Kč 8.900,-

 W včetně upínacího pásu pro zajištění láhve
 W velká základnová plocha nabízí bezpečné stání
 W pryžové pneumatiky, kolo průměr 200 mm
 W nosnost: 80 kg

 W robustní konstrukce z ekologického polyethylenu, obzvláště stabilní
 W včetně upínacích pásů k zabezpečení láhví a bezpečnostních řetězů 
k dalšímu upevnění na zdvižném vozíku
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Ochrana zdraví
Zdraví zaměstnanců bez pochyby přispívá k úspěšnému chodu společnosti. Proto Vám nabízíme celou řádu prostředků pro 
bezpečnost práce, které jsou určeny k preventivní ochraně zaměstnanců vůči každodenním hrozbám v pracovním procesu, ale 
také řadu produktů pro poskytnutí první pomoci v případě úrazu.

viz strana
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Protiúnavové 
rohože
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TOP PRODUKT

Oční sprcha
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Tělové sprchy s oční 
sprchou

TOP PRODUKT

Osobní bezpečnost - ochrana 
zaměstnanců na pracovišti

Mobilní odsávání290

Bezpečná pracovní plocha, protiúnavové rohože304

Tělové a oční sprchy, výplach očí294



 W mobilní odsávací sada k zachycení a filtraci kouře, prachu a plynů

Obj. č. 173-280-S0

43.900,-
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Typ AV 500 AV 1000 AV 1500 AV 2000 AV 2500 AV 3000

Vybavení
1 odsávací rameno DN 32, s 
kulatou hubicí a držákem ke 

stolu, délka 1 m

2 odsávací ramena DN 32, s 
kulatou hubicí a držákem ke 

stolu, délka 1 m

3 odsávací ramena DN 32, s 
kulatou hubicí a držákem ke 

stolu, délka 1 m

1 odsávací ramena DN 50, 
s kombinovanou kapucí a 

stolní sponou, délka 1,1 m

2 odsávací ramena DN 50, 
s mini hubicí a držákem ke 

stolu, délka 1,1 m

2 odsávací rameno DN 75, 
s mini hubicí a držákem ke 

stolu, délka 1,1 m
Sací výkon [m³/h]* 42 42 38 100 75 150
Obj. č. 241-401-S0 241-402-S0 241-403-S0 173-279-S0 241-404-S0 241-405-S0
Cena Kč / ks 41.900,- 55.600,- 63.400,- 43.300,- 61.300,- 50.400,-

*Údaj - sací výkon / odsávací rameno

NOVINKA

Mobilní odsávací ventilátor

Mobilní stolní odsávání

Mobilní odsávání

Příklad použití

Typ AV 1000 Typ AV 2500 Typ AV 3000

 W odsávání svařovacích par, páry nebo prachu
 W filtrování při servisu, opravách a jiných časově omezených pracích
 W přívod čerstvého vzduchu při práci v úzkých a uzavřených prostorech
 W kompaktní s vysokou výkonností
 W kryt z lakovaného ocelového plechu, podvozek s kolečky
 W průměr sání a výtlaku 160 mm
 W průtok vzduchu: 500 - 2000 m³ / h
 W lisování: 1500 - 400 Pa
 W 230 V / 5,50 Hz / 750 W / 5,50 A / 2800 ot / min

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: 2 - 3 týdny 

Typ AV 500

 W do průmyslu, dílen nebo na montážní pracoviště, např. při pájení, práci s 
lepidlem nebo rozpouštědly

 W filtr sestává z: filtru pevných částic, jemného filtru (HEPA) a jednotky 
aktivního uhlí Filtrační patrony jsou jednorázově a lze je snadno vyměnit.

 W stupeň filtrace: 99,97%

Mobilní stolní odsávání je flexibilně použitelné a rychle dostupné 
na pracovišti

Stolní odsávací soupravy sestává z odsávacího ramene, ventilátoru s nastavitelnou rychlostí a kombinovaného filtru pevných částic s podílem aktivního uhlí, 
hadice, spojky a stolního držáku. Odsávací soupravy lze navrhnout a sestavit dle kontrétního požadavku, použití a pracoviště, na kterém budou používány. K dostání 
jsou také v ESD verzi (staticky vodivé)

Typ AV 1500

Typ AV 2000



Obj. č. 170-003-S0

38.900,-

Ex II 2 G/D

 W ochrana před výbušnými plyny a prachem, které 
vznikají například při vážení, dávkování, míchání 
nebo při vzorkování

 od 68.900,-
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délka odsáv. ramene 
[mm]

1500 2500 3000 4000

Doporučený objem toku 
[m³/h] 1200 1200 1200 1200

Ztráta tlaku [Pa] 550 600 650 700
Obj. č. 170-003-S0 170-019-S0 170-021-S0 170-022-S0
Cena Kč / ks 38.900,- 44.100,- 45.700,- 53.400,-

délka odsáv. ramene 
[mm]

1500 2500 3000 4000

Doporučený objem toku 
[m³/h] 1200 1200 1200 1200

Ztráta tlaku [Pa] 550 600 650 700
Obj. č. 170-023-S0 170-024-S0 170-025-S0 170-026-S0
Cena Kč / ks 68.900,- 77.500,- 88.200,- 108.000,-

 W trychtýř Ø 300 mm, otvor Ø 160 mm

Přiobjednejte si zároveň

Radiální ventilátor do prostoru s nebezpečím výbuchu 
kryt z ocelového plechu s vrstvou z polyesterové pryskyřice, 
motor: 750 W, 230 / 400 V, 
přívod, výfuk: Ø 200 mm, průtok vzduchu: 1.200m³/h. Pro 
přímou montáž na odsávací rameno. Vč. nasávacího hrdla 
160 mm.

Motorový spínač 
ochrana proti explozi: 
Ex II 2 G/D

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: 3 - 4 týdny 

ATEX odsávací rameno s nerezovým stojanem

Odsávací rameno

Obj. č. 170-028-S0,
Kč 41.500,-

EX II 2 G T3

Atex odsávací nerezové rameno V4A

Obj. č. 170-030-S0, 
Kč 21.400,-

Nerezová klapka

Obj. č. 170-027-S0, 
Kč 5.300,-

 W Těsnící
 W nerez 1.4571
 W průměr 160 mm

ATEX odsávací rameno s 
galvanizovaným stojanem

 W technická data odpovídají provedení s galvanickým stojanem

Rameno s paralelogramem z vysoce leštěné, kyselinovzdorné 
nerezové oceli (1.4571) s hydraulickými tlumiči. Povrch s 
drsností Ra <0,8 µm pro zaručenou sterilitu. Všechny koncovky 
trubek jsou zavřené za účelem maximální hygieny. 
Vč. nástěnné konzole s Ø 160 mm.

 W vnější paralelogramové rameno s hydraulickými tlumiči
 W možnost použití v Ex zónách 1/21 a 2/22
 W označení: ATEX: EX II 2D/G
 W madlo a trychtýř z nerezu (1.4571)
 W lehce mobilní
 W stabilní
 W vysoce flexibilní
 W elektricky vodivá PVC hadice
 W odpor povrchu 10⁴ Ohm
 W 2 hydraulické tlumiče
 W vnější paralelogramový sloupek
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DENIOS Průvodce skladováním nebezpečných látek - výňatek

292 www.denios.cz

... tělovým a očním sprchám

DENIOS Průvodce skladováním nebezpečných látek je nepostradatelným 
pomocníkem při skladování nebezpečných látek. Téměř 40 stránek Vás kompletně 
provede důležitými zákony, předpisy a informacemi ke skladování nebezpečných 
látek a bezpečnosti práce. Díky tomu jsou DENIOS zákazníci vždy dobře informováni.

Vyžádejte si nyní!
Obj. č. 202-433-S0

DENIOS Průvodce skladováním nebezpečných látek - výňatek

Obsluha

Důležitá je jednoduchá a spolehlivá 
funkce. Spuštění sprchy musí být 
možné jednoduchým pohybem. 
Norma přitom uvádí otočení 
ovládací části (kulový kohout) 
o max. 90°. Ventil se nesmí po 
uvedení v činnost samočinně zavřít.

Nouzové sprchy 

V oblastech, ve kterých se pracuje s agresivními kapalinami nebo požárně 
nebezpečnými látkami, existuje pro člověka vždy riziko nehody a jejích důsledků, 
možná kontaminace těla a očí zdraví škodlivými substancemi. Rychlou první pomoc 
k likvidaci přitom poskytují tělové a oční sprchy, které jsou i pro mnoho oblastí 
povinně předepsané. Přitom se musí dodržovat následující ustanovení a směrnice:

Výtah ze zákoníku práce:

§ 101 Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců 
při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se 
týkají výkonu práce.

EN 15154 bezpečnostní nouzové sprchy 

Nová EN 15154 je nyní rozdělena do oblastí.
- část 1 „Pevně zabudované sprchy pro laboratoře“
- část 2 „Pevně zabudované zařízení pro vypláchnutí očí“
- část 3 „Sprchy bez napojení na vodovodní síť“
- část 4 „Zařízení pro vypláchnutí očí bez napojení na vodovodní síť“. 
- část 5 „Tělové sprchy s přípojkou vody“

Část 1 a 2
určují minimální požadavky pro pevně zabudované tělové a oční sprchy. Je 
potřeba zajistit, aby v nebezpečných pracovních prostorech byly k dispozici vhodné 
nouzové sprchy s dostatečným množstvím kapaliny pro rychlé omytí těla nebo očí 
po zasažení nebezpečnými látkami.

Část 3 a 4
určují minimální požadavky na tělové a oční sprchy bez napojení na vodovodní síť. 
Jsou konstruovány tak, aby mohly být umístěny v bezprostřední blízkosti osob v 
nebezpečných prostorech. Jejich hlavním úkolem je zajistit první pomoc. Tělové a 
oční sprchy se rozdělují na přenosné, osobní, jednorázové nebo pro vícenásobné 
použití.

Část 5
je ve stadiu přípravy.
Musí se zajistit, aby na potencionálně nebezpečných pracovištích byly
k dispozici vhodné sprchy a ihned dodáno dostatečné množství tekutiny,
k rychlému sprchování těla nebo očí po kontaktu s nebezpečnými substancemi 
nebo popálení.

Okamžitá opatření při nehodách

Při zranění by se mělo okamžitě začít s vyplachováním. Rovněž se musí okamžitě 
vyrozumět lékař a konzultovat s ním další postup. Také během přepravy by se 
mělo pokračovat ve vyplachování, např. použitím láhve na vyplachování očí.

Láhve k vyplachování očí

Doporučuje se mimo jiné pro místnosti, ve kterých se stále nepracuje (např. 
prostory na baterie nebo na staveništích). S láhvemi na vyplachování očí se 
může zajistit pomoc zraněnému během důležitých prvních 15 sekund. Láhev na 
vyplachování očí s obsahem 500 ml stačí na cca. 4-minutové oplachování. Aby se 
zaručila doporučená 15-minutová doba oplachování, měly by poté být k dispozici 
další láhve na vyplachování očí nebo by se měla použít oční sprcha, nacházející se 
v blízkosti a připojená na vodovodní síť.

Údržba

Všechny nouzové sprchy by se měly pravidelně - minimálně každých 6 měsíců 
- čistit a provádět u nich údržba. Dále se musí jednou týdně prověřit jejich 
funkčnost..



 

Typ Mono Mono Duo Duo Mono Duo

Roztok na výplach očí samostatná láhev samostatná láhev samostatná láhev samostatná láhev samostatná láhev samostatná láhev
Počet očních nástavců 1 1 2 2 1 2
Obsah [ml] 200 500 500 1000 200 500
Roztok na vyplachování očí roztok kuchyňské soli roztok kuchyňské soli roztok kuchyňské soli roztok kuchyňské soli pH neutrální pH neutrální
Obj. č. 145-539-S0 123-481-S0 243-632-S0 188-942-S0 145-541-S0 188-943-S0
Cena Kč / ks 280,- 410,- 540,- 860,- 530,- 690,-

Cena Kč / ks od 5 ks 270,- 390,- 520,- 820,- 510,- 660,-

 W ihned k použití

Všechny láhve na vyplachování 
očí (typ Mono nebo Duo) mají 
ergonomicky tvarovanou oční 
misku. Ta spolehlivě zajišťuje 
dostatečné otevření očního víčka 
během procesu vyplachování. 
Sterilní výplachová kapalina se tak 
dostane přímo do poraněného oka.

 W Typ Duo umožní vypláchnutí obou očí najednou

EN 15154-4
provedení dle
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Poradenství: 800 383 313

od 270,-
CENOVÝ HIT

Přiobjednejte si zároveň

Láhve na výplach očí

 W pro okamžitý výplach při zasažení očí, 
pro prevenci trvalého poškození

 W patentované oční nástavce, které 
pomáhají udržet oči otevřené

 W s ergonomicky tvarovanou oční miskou
 W praktické plastové lahve, sterilizované, 
bezúdržbové

 W jednoduché a bezpečné použití díky 
návodu k obsluze a piktogramu na láhvi

 W trvanlivost 3 roky
 W láhve na výplach očí, na přání s roztokem 
kuchyňské soli nebo ph-neutrálním 
tlumícím roztokem

 W doba výplachu typ Mono: 200 ml láhev: 
cca 2 minuty, 500 ml láhev příp. 1000 ml 
láhev: cca 5 minut; typ Duo: 500 ml láhev: 
cca 2 minuty každé oko, 1000 ml láhev: 
cca 5 minut každé oko:

Láhve na výplach očí

Taška na opasek, vhodná pro 200-ml-láhve. Tak je 
zajištěno, že při nebezpečných pracích je láhev na 
oplachování očí okamžitě po ruce.
Obj. č. 145-540-S0, 
Kč 290,-

Typ Duo Typ Mono

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 



EN 15154-4
provedení dle

Typ Mono Duo Mono Mono Duo

Roztok na výplach očí stanice na zeď stanice na zeď stanice na zeď stanice na zeď stanice na zeď
Počet láhví na výplach očí 1 1 2 2 2
Počet očních nástavců 1 2 1 1 2
Roztok na vyplachování očí roztok kuchyňské soli roztok kuchyňské soli roztok kuchyňské soli pH neutrál + roztok kuchyňské soli pH neutrál + roztok kuchyňské soli
Obsah [ml] 500 1000 2 x 500 200 / 500 500 / 1000
Obj. č. 123-482-S0 188-945-S0 137-641-S0 145-544-S0 188-944-S0
Cena Kč / ks 920,- 1.050,- 1.800,- 1.900,- 1.850,-

 W pro okamžitý výplach při zasažení očí, pro prevenci trvalého 
poškození

294
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Láhve na výplach očí

Nouzová stanice na výplach očí k připevnění 
na stěnu

Nástěnný držák s 1 lahví
na oplachování očí,
Obj. č. 188-945-S0,
Kč 1.050,-

Nástěnný držák s 2 lahvemi na oplachování očí, 
Obj. č. 137-641-S0, Kč 1.800,-

Nástěnný držák s 2 lahvemi na 
oplachování očí,  
Obj. č. 145-544-S0, Kč 1.900,-

 W držák na stěnu s láhví na výplach očí, piktogramy, zobrazující použití, 
integrované zrcátko

 W včetně upevňovacího materiálu.
 W patentované oční nástavce, které pomáhají udržet oči otevřené
 W s ergonomicky tvarovanou oční miskou
 W ideální pro stálé umístění roztoku na výplach očí přímo na místech, kde 
obzvlášť hrozí nebezpečí

 W láhve na výplach očí, na přání s fyziologickým roztokem nebo pH 
neutrálním roztokem

 W doba výplachu typ Mono: 200 ml láhev: cca 2 minuty, 500 ml láhev příp. 
1000 ml láhev: cca 5 minut; typ Duo: 500 ml láhev: cca 2 minuty každé 
oko, 1000 ml láhev: cca 5 minut každé oko:

Nástěnný držák s 1 lahví 
na oplachování očí, bez 
zrcátka ,  
Obj. č. 123-482-S0, Kč 
920,-

Nástěnný držák s 2 lahvemi 
na oplachování očí, 
Obj. č. 188-944-S0, 
Kč 1.850,-

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

Důležité: 
Při všech zasaženích je třeba oko vyplachovat měkkým a 
stejnoměrným proudem. Láhev na výplach očí je snadno 
stlačitelná. Každé poranění očí nebo znečištění třeba 
řádně vypláchnout. Výplach očí by měl pokračovat i během 
transportu k lékaři.

Tabulka použití v nouzových případech

Působení nečistoty  
a škodlivin

doporučené
vypláchnutí

doporučená doba vyplachování
pokračování 
vyplachování až  
do lékařského ošetření

mechanické poškození 
např. prachem, nečistotou, 
kovovými nebo dřevěnými třískami

roztok na výplach očí *

oči cca 5 min. vyplachovat až se 
znečišťující látky nebo cizí tělesa 
vypláchnou příp. odstraní roztok na výplach očí *

poškození kyselinou „pH-neutral“* oči cca 2 minuty vyplachovat roztok na výplach očí *

alkalické poškození „pH-neutral“* oči cca 2 minuty vyplachovat roztok na výplach očí *

jiné poškození  
chemikáliemi v oku roztok na výplach očí* dokud nepřijemný pocit nezmizí roztok na výplach očí *

* Roztok na výplach očí obsahuje 0,9% roztok kuchyňské soli, který odpovídá přirozenému obsahu soli v oku.
* „pH-neutral“ obsahuje 4,9% fosforečnanový roztok a používá se obzvláště k efektivní neutralizaci kyselin a zásad.



EN 15154-4
provedení dle

 W pro okamžitý výplach při zasažení očí, pro 
prevenci trvalého poškození

 W optimální ochrana před znečištěním

od 1.850,-

Typ Mono Mono Duo

Roztok na výplach očí box na stěnu box na stěnu box na stěnu
Vnější rozměry Š x H x V [mm] 227 x 110 x 265 227 x 110 x 265 227 x 110 x 265
Počet láhví na výplach očí 2 2 2
Počet očních nástavců 1 1 2
Roztok na vyplachování očí roztok kuchyňské soli pH neutrál + roztok kuchyňské soli pH neutrál + roztok kuchyňské soli
Obsah [ml] 2 x 500 200 / 500 2 x 500
Obj. č. 123-484-S0 145-542-S0 243-633-S0
Cena Kč / ks 1.850,- 1.950,- 2.050,-

 W Typ Duo umožní vypláchnutí 
obou očí najednou
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NÁŠ TIP

Láhve na výplach očí

Všechny láhve na vyplachování očí (typ Mono nebo Duo) mají ergonomicky tvarovanou 
oční misku. Ta spolehlivě zajišťuje dostatečné otevření očního víčka během procesu 
vyplachování. Sterilní výplachová kapalina se tak dostane přímo do poraněného oka.

Láhve na výplach očí jako stanice

Nouzová stanice na výplach očí, 
s víkem,  
Obj. č. 145-542-S0, Kč 1.950,-

Oční stanice pro nouzové případy, s 
víkem, Obj. č. 123-484-S0, Kč 1.850,-

 W box na stěnu, vč. upevňovací sady
 W oční stanice pro nouzové případy se 2 lahvemi na 
výplach očí, které jsou vždy rychle dosažitelné

 W patentované oční nástavce, které pomáhají udržet 
oči otevřené

 W s ergonomicky tvarovanou oční miskou
 W s označením výplach očí a zrcadlem
 W doporučeno pro použití v dílnách a v průmyslových 
oblastech

 W láhve na výplach očí, na přání s roztokem 
kuchyňské soli nebo ph-neutrálním tlumícím 
roztokem

 W doba výplachu typ Mono: 200 ml láhev: cca 2 
minuty, 500 ml láhev příp. 1000 ml láhev: cca 5 
minut; typ Duo: 500 ml láhev: cca 2 minuty každé 
oko

Box na stěnu se 2 lahvemi na 
výplach očí, typ DUO (500 ml 
ph-neutrální a 500 ml roztok 
kuchyňské soli),  
Obj. č. 243-633-S0, Kč 2.050,-

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 
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Obj. č. 117-466-S0

7.100,-

Obj. č. 117-458-S0

11.100,-
Obj. č. 117-462-S0

10.900,-
Obj. č. 117-444-S0

5.750,-

Při poleptání očí je potřeba okamžité 
oplachování, aby se předešlo trvalým 
následkům. Doporučená doba 
vyplachování 20 minut

 W rychlá pomoc při zranění oka

EN 15154-2
provedení dle

NOVINKA

od 13.832,-

Oční sprchy

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

Oční sprcha G 5025Oční sprcha G 5014 Oční sprcha Typ G 5026
 W k upevnění na stěnu prostřednictvím 
montážní konzole

 W 1 sprchová hlavice (včetně ochrany proti 
prachu) zajistí rovnoměrně silný výplach očí

 W jednoduchá manipulace díky pákovému 
ventilu

 W přípojka vody: 3/8"
 W množství vypuštěné vody: > 6 l/min při 
1,3 barech

 W délka hadice: 2,5 m
 W bezpečnostní ventil a závěsný hák

 W k upevnění na stěnu prostřednictvím montážní 
konzole

 W 2 sprchové hlavice (včetně prachového krytu) 
poskytují rovnoměrné, pro oko příjemné 
množství vody

 W snadné ovládání velkoplošnou tlačnou deskou
 W přípojka vody: 3/8"
 W množství vypuštěné vody: > 12 l /min. při 
2 barech

 W délka hadice: 3,5 m
 W bezpečnostní ventil a závěsný hák

 W k upevnění na stěnu prostřednictvím montážní 
konzole

 W 2 sprchové hlavice (včetně prachového krytu) 
poskytují rovnoměrné, pro oko příjemné 
množství vody

 W jednoduchá manipulace díky pákovému ventilu
 W přípojka vody: 3/8''
 W množství vypuštěné vody: > 12 l /min. při 
2 barech

 W délka hadice: 2,5 m
 W bezpečnostní ventil a závěsné háky

Oční sprcha Typ G 1819
 W k upevnění na stěnu prostřednictvím montážní 
konzole

 W 2 sprchové hlavice se samoregulačním 
průtokovým regulátorem, filtrem na nečistoty a 
prachovými kryty

 W snadné ovládání velkoplošnou tlačnou deskou
 W přípojka vody: 1/2"
 W množství vypuštěné vody: > 12 l /min. při 2 
barech

Oční sprcha MB 50
 W k montáži na stěnu
 W kryt, ochranné víko a záchytné umyvadlo z 
nárazuvzdorného bílého plastu

 W 2 stříkací hlavy (včetně prachového krytu) 
pro rovnoměrné množství vody

 W regulace průtoku pro rovnoměrné 
množství vody

 W ochranná víko jako spouštěcí a ovládací 
jednotka, vč. štítku s pokyny

 W Přípojka na vodu: 1/2"
 W množství vypuštěné vody: > 12 l /min. při 
2 barech

 W Rozměry Š x H x V (mm): 370 x 300 x 300

Oční sprcha MB 50, Obj. č. 266-121-S0, 
Kč 13.832,-

Oční sprcha MB 50, s DVGW certifikátem, 
Obj. č. 266-122-S0, Kč 15.834,-



Obj. č. 117-439-S0

11.200,-

Obj. č. 117-440-S0

9.150,-
Obj. č. 117-448-S0

13.400,-
Obj. č. 117-447-S0

10.300,-

Obj. č. 117-449-S0

9.150,-
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EN 15154-2
provedení dle Oční sprchy

Oční sprcha Typ G 5022

Typ G 1760-P s plastovou 
záchytnou miskou

Typ G 1760 s miskou 
z nerezové oceli

Typ G 1750-P s miskou 
z plastu

Typ G 1750 s miskou z oceli

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

Oční sprcha Typ G 1750

Oční sprcha Typ G 1760

Oční sprcha 
typ G 5022

 W 2 chromované sprchové trysky 
se samoregulačním průtokovým 
regulátorem, filtrem na nečistoty a 
prachovými kryty

 W k montáži na stůl
 W jednoduchá manipulace
 W hadice z plastu (2400 mm dlouhá)
 W přípojka vody: 3/8"
 W průtok vody: 12 l /min. při 2 barech

 W trubkový stojan s podstavcem k upevnění k podlaze
 W 2 sprchové trysky se samoregulačním průtokovým regulátorem, 
filtrem na nečistoty a prachovými kryty

 W snadné ovládání velkoplošnou tlačnou deskou
 W přípojka vody: 1/2"
 W množství vypuštěné vody: > 12 l /min. při 2 barech
 W k upevnění k podlaze s miskou z ušlechtilé  
oceli (Typ G 1760) nebo plastu  
(Typ G 1760-P)

 W rychlá pomoc při zranění oka
 W patentované prachové kryty se automaticky otevřou tlakem vody

 W k montáži na stěnu
 W 2 sprchové trysky se samoregulačním průtokovým regulátorem, 
filtrem na nečistoty a prachovými kryty

 W snadné ovládání velkoplošnou tlačnou deskou

 W přípojka vody: 1/2"
 W množství vypuštěné vody: > 12 l /min. při 2 barech
 W k upevnění na zeď s miskou z ušlechtilé oceli (Typ G 
1750) nebo plastu (Typ G 1750-P)



Typ BR 712 025 BR 713 025 BR 714 025

počet stříkacích hlavic 1 1 2
Provedení stříkací hlavice rovná zalomený zalomený
Materiál mosaz mosaz mosaz
Průtok vody u oční sprchy (>) [l/min] 7 7 14
Přípojka vody 1/2“ 1/2“ 1/2“
délka hadice [mm] 1500 1500 1500
Montáž Montáž na stěnu / na stůl Montáž na stěnu / na stůl Montáž na stěnu / na stůl
Obj. č. 201-238-S0 201-239-S0 201-240-S0
Cena Kč / ks 5.200,- 6.100,- 7.050,-

Typ BR 200 085 BR 210 085 BR 250 085 BR 300 085

počet stříkacích hlavic 2 2 2 2
Materiál nerez nerez nerez nerez
Průtok vody u oční sprchy (>) [l/min] 14 14 14 16
Přípojka vody 1/2“ 1/2“ 3/4“ 3/4“
Vybavení bez záchytné misky bez záchytné misky bez záchytné misky se záchytnou miskou
Montáž montáž na stůl Montáž na stěnu, podomítková montáž na stěnu montáž na stěnu
Obj. č. 201-241-S0 201-242-S0 201-243-S0 201-244-S0
Cena Kč / ks 5.450,- 5.450,- 6.400,- 10.200,-
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provedení dle

EN 15154-2

od 5.450,-

od 5.200,-

Oční sprchy

Ruční oční sprcha s 1 sprchovou hlavicí, zalomená, 
Obj. č. 201-239-S0, Kč 6.100,-

Oční sprchy

Oční sprchy
 W vysoce výkonná sprchová hlavice s ochranným krytem
 W integrovaný regulátor množství pro stejnoměrné proudění vody nezávisle na 
tlaku vody

 W integrovaný omezovač zpětného průtoku zamezí vniknutí nečistot nazpátek 
do sítě pitné vody

 W snadné ovládání velkoplošnou tlačnou deskou
 W díly z mosazi

 W vysoce výkonná sprchová hlavice s ochranným krytem
 W integrovaný regulátor množství pro stejnoměrné proudění 
vody nezávisle na tlaku vody

 W integrovaný omezovač zpětného průtoku zamezí vniknutí 
nečistot nazpátek do sítě pitné vody

 W kryt z plastu zpevněného skelným vláknem, díly z mosazi
 W madlo s integrovanou rukojetí
 W kombinovaný držák pro montáž na stěnu nebo na stůl

Oční sprcha se 2 sprchovými hlavicemi, 
pro montáž na stůl, 
Obj. č. 201-241-S0, Kč 5.450,-

Ruční oční sprcha se 2 sprchovými hlavicemi, 
zalomená, Obj. č. 201-240-S0, Kč 7.050,-

Oční sprcha se záchytnou miskou z nerezu, 
montáž na stěnu, nadomítková,
Obj. č. 201-244-S0, Kč 10.200,-

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

Oční sprcha se 2 sprchovými hlavicemi, 
k montáži na stěnu,
Obj. č. 201-243-S0, Kč 6.400,-
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 W zachytávač vody pro bezpečnostní sprchy

Obj. č. 259-442-S0

4.950,-

provedení dle

EN 15154-1

Typ BR 082 085 / 75L BR 082 095 / 75L BR 084 085 / 75L BR 084 095 / 75L

Materiál nerez nerez nerez nerez
Barva zelená verze – zelená verze –
Povrch práškově lakovaná verze leštěno práškově lakovaná verze leštěno
Průtok vody u tělové sprchy (>) [l/min] 75 75 75 75
Přípojka vody 3/4“ 3/4“ 3/4“ 3/4“
Montáž montáž na stěnu montáž na stěnu montáž nad dveře montáž nad dveře
Obj. č. 250-079-S0 250-080-S0 250-081-S0 250-082-S0
Cena Kč / ks 7.600,- 10.100,- 10.600,- 13.700,-

Tělové sprchy

Tělové sprchy

Tělová sprcha k montáži na stěnu, 
zelená

Se zachytávačem vody pro bezpečnostní sprchy můžete rychle a jednoduše provést 
kontrolu funkčnosti bezpečnostní sprchy. Zachytávač lze rozložit na 3 díly a snadno 
přemístit na jiné místo. Celková výška činí 2100 mm a záchytná nádoba zachytí 
cca 30 litrů vody. Na dně nádoby je vypouštěcí kohout, který slouží k vyprázdnění 
záchytné nádoby.

 W pojízdný, 4 kolečka, vybavený záchytnou nádobou z plastu s objemem 30 litrů
 W v nádobě 2 integrovaná madla
 W vypouštěcí kohout k vypuštění vody z nádoby
 W trychtýř 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 díly pro prostorově úsporné skladování
 W celková hmotnost 7 kg

Zachytávač vody pro bezpečnostní sprchy

Tělová sprcha k montáži na dveře, mosaz

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

Tělová sprcha k montáži na stěnu, 
z nerezu

 W výkonná sprchová hlavice pro předpisové rozptýlení vody
 W integrovaný regulátor množství pro stejnoměrné proudění vody nezávisle na tlaku vody
 W kulový kohout z nerezu s ovládacím táhlem

od 7.600,- 



Oční a tělové sprchy

Obj. č. 117-425-S0

11.500,-

Obj. č. 117-454-S0

16.700,-
Obj. č. 117-415-S0

6.400,-
Obj. č. 117-437-S0

6.250,-

EN 15154-1, EN 15154-4
provedení dle

Obj. č. 117-455-S0

15.900,-
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Tělové sprchy typ G 1643 a typ G 1691
 W k montáži na stěnu
 W jednoduché ovládání díky rukojeti z ušlechtilé oceli
 W přípojka vody: 1" vstupní otvor (NPT vnitřní závit)
 W množství vypuštěné vody: > 6 l/min při 2 barech
 W plastová sprchová hlavice
 W dle volby v pozinkovaném provedení (typ G 1643) nebo nerezovém 
provedení (typ G 1691)

Tělové sprchy typ G 1635 a typ G 1692
 W k montáži na strop
 W jednoduché ovládání díky rukojeti z ušlechtilé oceli
 W přípojka vody: 1" vstupní otvor (NPT vnitřní závit)
 W množství vypuštěné vody: > 6 l/min při 2 barech
 W plastová sprchová hlavice
 W dle volby v pozinkovaném provedení (typ G 1635) nebo nerezové 
provedení (typ G 1692)

Oční sprcha s 60litrovým 
zásobníkem, typ G 1540

 W ideální pro provoz, kde není možné ošetření vodou
 W oční sprcha je aktivována sklopením žluté části se 
sprchovými hlavicemi

 W oplachovací kapalina proudí díky statickému tlaku 
z trysky, oplachování: cca 15 minut

 W s držákem na zeď a antiseptikem pro první náplň

60litrový zásobník na vodu, 
rozměry Š x H x V (mm): 
500 x 310 x 665

Tělová sprcha typ G 1692, 
z nerezu

Tělová sprcha typ G 1635, 
z pozinkované ocelové trubky

Tělová sprcha typ G 1691, 
z nerezu

Tělová sprcha typ G 1643, 
z pozinkované ocelové trubky

Antiseptikum pro následné plnění

Obj. č. 123-598-S0, Kč 480,-

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 



Oční a tělové sprchy
EN 15154-1, EN 15154-2

provedení dle
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Typ BR 832 085 / 75L BR 832 095 / 75L BR 837 085 / 75L BR 837 095 / 75L

Materiál nerez nerez nerez nerez
Barva zelená verze – zelená verze –
Povrch práškově lakovaná verze leštěno práškově lakovaná verze leštěno
Průtok vody u tělové sprchy (>) [l/min] 75 75 75 75
Průtok vody u oční sprchy (>) [l/min] 14 14 16 16
Přípojka vody 1 1/4“ 1 1/4“ 1 1/4“ 1 1/4“
Vybavení bez záchytné misky bez záchytné misky se záchytnou miskou se záchytnou miskou
Montáž na podlahu na podlahu na podlahu na podlahu
Obj. č. 250-083-S0 250-084-S0 250-085-S0 250-086-S0
Cena Kč / ks 21.200,- 30.800,- 24.700,- 35.200,-

od 21.200,-

bezúdržbový kulový 
kohout  z nerezu

bezúdržbový kulový 
kohout  z nerezu

vysoce výkonná sprchová hlavice 
z plastu pro předpisový rozptyl 
vody

oční sprcha se záchytnou 
miskou a ochranným víkem 
proti znečištění

nerez, odolná vůči 
chemikáliím, zelená, práškově 
lakovaná

Kombinovaná bezpečnostní sprcha 
s umyvadlem, z nerezu, dle volby 
leštěná nebo zeleně lakovaná

Kombinované bezpečnostní sprchy

výkonná sprchová hlavice z 
nerezu pro předpisový rozptyl 
vody

oční sprcha s ochrannou klapkou 
proti znečištění

nerez, leštěná

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

 W výkonná sprchová hlavice pro předpisové rozptýlení vody
 W integrovaný regulátor množství pro stejnoměrné proudění vody 
nezávisle na tlaku vody

 W bezúdržbový kulový kohout  z nerezu
 W snadná obsluha tělové sprchy pomocí 
táhla

 W oční sprcha s ochrannou klapkou proti 
znečištění

 W snadné ovládání oční sprchy 
velkoplošnou přítlačnou deskou

 W pro montáž k podlaze, včetně podstavce

Kombinovaná bezpečnostní sprcha, z 
nerezu, dle volby leštěná nebo zeleně 
lakovaná



Obj. č. 117-426-S0

25.800,-

EN 15154-1, EN 15154-2
provedení dle

Obj. č. 117-467-S0

24.500,-

 W k rychlé první pomoci při nehodách, k zabránění možné 
kontaminace těla a očí

Obj. č. 117-412-S0

26.500,-
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Oční a tělové sprchy

Díky perlátorům na plastové sprchové 
hlavici je docíleno jemného víření vody. 
Tím je zajištěno dobré oplachování.

Tento nákres platí pouze pro sprchy G 1931 G 
1902-P G 1902 G 1991

Kombinované bezpečnostní sprchy

 W jednoduché ovládání sprchové hlavice díky rukojeti z ušlechtilé 
oceli

 W díky perlátorům na plastové sprchové hlavici je docíleno 
jemného víření vody

 W průtok vody u tělové sprchy: > 60 l/min. při 2 bar, přípojka na 
vodu 1 1/4"

 W oční sprcha se 2 stříkacími hlavicemi, se samoregulujícím 
průtokovým regulátorem, filtrem nečistot a ochranným krytem

 W snadné ovládání oční sprchy velkoplošnou přítlačnou deskou
 W průtok vody u oční sprchy: > 12 l/min. při tlaku 2 bar
 W k montáži k podlaze, včetně podlahové desky

Typ G 1931 Typ G 1902-P Typ G 1902
 W pozinkované ocelové trubky
 W oční sprcha bez záchytné misky

 W pozinkované ocelové trubky
 W oční sprcha s plastovou miskou

 W pozinkované ocelové trubky
 W oční sprcha s nerezovou miskou

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

Nožní pedál k otvírání a spuštění 
oční sprchy,  
Obj. č. 216-988-S0, Kč 2.700,-
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Obj. č. 117-468-S0

67.900,-
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Tělově sprchy s oční sprchou MD 250/50 
a MB 250/50

 W volně stojící, ohřívaná, izolovaná tělová sprcha s oční sprchou pro 
umístění na volné prostranství

Mrazuvzdorné 
provedení

11
50

 m
m

řetízek
z nerezu

odtok

oční sprchy se 
zaklapávací víko 

nožní pedál 
(volitelně) 1¼“ přípojení vody

13
5 

m
m

doprovodný 
topný kabel

kulový kohoutsprchová 
hlavice  
60° úhel

zásuvka 
rozvaděče
(elektropřípoj)

22
30

 m
m

595 mm

Ø 100 mm

ovládací táhlo

Přiobjednejte si zároveň

Přiobjednejte si zároveň

nožní pedál z nerezu k 
otevření a spuštění oční 
sprchy, Obj. č. 216-989-S0, 
Kč 4.900,-

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

EN 15154-1, EN 15154-2
provedení dle

NOVINKA

připojení spojky

80
0 

m
m

12
5 

m
m

350 mm

pod 
půdu

od 81.328,-

Oční a tělové sprchy

Typ G 1991 z nerezu
 W provedení z ušlechtilé oceli, optimální 
ochrana před korozí

 W oční sprcha s nerezovou miskou

 W Nožní pedál k otvírání a spuštění oční sprchy, 
Obj. č. 266-128-S0, Kč 2.834,-

 W Vytápěná prodlužovací trubka k zajištění 
mrazuodolné cirkulace vody k oční a tělové 
sprše MD/MB 250/50, provedení Ex, 
Obj. č. 266-129-S0, Kč 18.954,-

 W pozinkovaná ocelová trubka, navíc izolovaná
 W bílé PE-opláštění s bílo/zelenými bezpečnostními pruhy
 W Ex provedení Ex II 2G IIC T6
Ex provedení Ex II 2D IIIC T85

 W množství vody u tělové srpchy > 60 l/min. tlak 2 bar, přípojka na vodu 1 1/4"
 W množství vody u oční sprchy > 12 l/min. tlak 2 bar
 W oční sprcha se 2 stříkacími hlavicemi, se samoregulujícím průtokovým regulátorem a ochranným krytem
 W snadná obsluha tělové sprchy pomocí táhla
 W sejmutí ochranného víka spustí oční sprchu
 W použitý samoregulační topný kabel, připojení: 230V, 50 Hz

Oční a tělová sprcha MB 250/50, 
Obj. č. 266-125-S0, Kč 90.064,-

 W Mrazuvzdorná až do -30 °C

Oční a tělová sprcha MD 250/50 s DVGW certifikátem, 
Obj. č. 266-124-S0, Kč 86.814,-

Oční a tělová sprcha MD 250/50, 
Obj. č. 266-123-S0, Kč 81.328,-

 W Mrazuvzdorné až do -15 °C

Oční a tělová sprcha MB 250/50 s DVGW certifikátem, 
Obj. č. 266-126-S0, Kč 96.850,-

Ex provedení, DVGW schválení, 
Obj. č. 266-130-S0, Kč 23.374,-



 Protiúnavové rohože, na přání v různých rozměrech

Typ* S 6.K S 9.K S 12.K

Vnější šířka [mm] 600 910 1220
Volitelná délka** ano ano ano
Síla materiálu [mm] 10 10 10
Materiál PVC PVC PVC
šedá verze

Obj. č. drážkový profil 195-125-S0 137-054-S0 195-127-S0
Obj. č. strukturovaný povrch 195-128-S0 137-055-S0 195-129-S0
Cena Kč / m 620,- 1.100,- 1.250,-

žluto-černá verze

Obj. č. strukturovaný povrch 195-130-S0 137-053-S0 195-131-S0
Cena Kč / m 670,- 1.100,- 1.350,-

*k dodání dle Vámi udaných rozměrů v rastru po 5 cm, cena za metr
**na přání individuální výroba až s délkou 18,3 m

 Předupravené protiúnavové rohože

Typ S 9.15 S 9.R

Verze rohož role
Vnější rozměry Š x H [mm] 910 x 1500 910 x 18300
Síla materiálu [mm] 10 10
Materiál PVC PVC
šedá verze

Obj. č. drážkový profil 123-393-S0 137-049-S0
Obj. č. strukturovaný povrch 123-404-S0 137-052-S0
Cena Kč / ks 1.900,- 15.300,-

žluto-černá verze

Obj. č. strukturovaný povrch 123-408-S0 137-056-S0
Cena Kč / ks 2.150,- 16.900,-

 W zabraňují předčasným příznakům únavy
 W s protiskluzovým strukturovaným 
povrchem

 W izolace vůči chladu z podlahy, vibracím 
a hluku

od 620,-
Nabízíme Vám tři druhy protiúnavových podložek
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Protiúnavové rohože

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

Protiúnavová 
ochrana

Protiskluzová 
ochrana

Izolace (od 
chladné podlahy)

Podlaha bude 
chráněná

Ideální pro 
svařovny

ESD /  
antistatické

Odolné vůči 
olejům

Kapaliny mohou 
odtékat, drenáž

Piktogramy - 
popis 

Bezpečnost a komfort na pracovištích v suchém prostředí

vinylová pěna s drážkovým profilem vinylová pěna se strukturovaným povrchem, šedá se 
žlutými bezpečnostními okraji

 W pro malé až normální zatížení
 W konstrukce z vinylové pěny s uzavřenými póry na 
povrchu zaručí komfortní stání a chůzi

 W vhodné do oblasti, kde není vlhkost
 W protiskluzový povrch
 W zkosené hrany snižují riziko pádu
 W ekologická výroba
 W bez silikonů

vinylová pěna se strukturovaným povrchem, šedá

Těžko vznětlivé, 
protipožární



 W vinylová konstrukce s obsahem bublin zaručí velmi vysoký komfort pří stání
 W uleví nohám, kloubům a páteři, zlepší krevní oběh
 W zamezí průchodu chladu z podlahy

 Předupravené protiúnavové rohože

Typ BS 6.9 BS 9.15

Verze rohož rohož
Vnější rozměry Š x H [mm] 600 x 910 910 x 1500
Síla materiálu [mm] 13 13
Materiál PVC PVC
Hmotnost [kg] 2,1 5,3
Obj. č. šedá verze 247-760-S0 247-761-S0
Cena Kč / ks 830,- 2.050,-

Obj. č. žluto-černá verze 247-765-S0 247-766-S0
Cena Kč / ks 890,- 2.150,-

 Protiúnavové rohože, na přání v různých rozměrech

Typ* BS 6.K BS 9.K BS 12.K

Šířka [mm] 600 910 1220
Volitelná délka** ano ano ano
Síla materiálu [mm] 13 13 13
Materiál PVC PVC PVC
Hmotnost [kg/m] 2,3 3,5 4,7
Obj. č. šedá verze 247-762-S0 247-763-S0 247-764-S0
Cena Kč / m 1.100,- 1.650,- 2.050,-

Obj. č. žluto-černá verze 247-767-S0 247-768-S0 247-769-S0
Cena Kč / m 1.100,- 1.750,- 2.150,-

*k dodání dle Vámi udaných rozměrů v rastru po 5 cm, cena za metr
**na přání individuální výroba až s délkou 18,3 m

od 1.050,-

 W rohož je měkká, nezatěžuje páteř a klouby při delším 
stání a chození

NOVINKA

od 830,-
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TOP PRODUKT

 Předupravené protiúnavové rohože

Typ DS 9.15 DS 9.R

Verze rohož role
Vnější rozměry Š x H [mm] 910 x 1500 910 x 18300
Síla materiálu [mm] 13 13
Materiál PVC PVC
Hmotnost [kg] 6 64
Obj. č. 123-414-S0 137-057-S0
Cena Kč / ks 2.650,- 24.900,-

 Protiúnavové rohože, na přání v různých rozměrech

Typ* DS 6.K DS 9.K DS 12.K

Vnější šířka [mm] 600 910 1220
Volitelná délka** ano ano ano
Síla materiálu [mm] 13 13 13
Materiál PVC PVC PVC
Hmotnost [kg/m] 2,3 3,5 4,7
Obj. č. 179-375-S0 137-058-S0 179-376-S0
Cena Kč / m 1.050,- 1.700,- 2.150,-

*k dodání dle Vámi udaných rozměrů v rastru po 5 cm, cena za metr
**na přání individuální výroba až s délkou 18,3 m

Protiúnavové rohože

Vysoký komfort, v designu slzičkového plechu

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

Trapézový plech umožní 
volnost pohybu

Nopkový povrch pro 
komfortnější stání

Více komfortu díky nopkovému profilu
 

 

 W pro střední zatížení
 W netřepivý povrch zvyšuje životnost o 50 %, oproti původním 
vinylovým podložkám z mikrovláken

 W vhodné do oblasti, kde není vlhkost
 W 4 zkosené okraje pro přístup bez hrozícího nebezpečí
 W protiskluzový povrch se slzičkovou strukturou zajistí komfortní 
stání a bezpečnost při chůzi

 W protiskluzový povrch
 W třída hořlavosti 2

 W vhodné na pracoviště do suchého prostředí
 W pro střední zatížení
 W netřepivý povrch zvyšuje životnost o 50 %, oproti 
původním vinylovým podložkám z mikrovláken

 W protiskluzový nopkový povrch zmírňuje únavu 
způsobenou dlouhodobějším stáním

 W protiskluzový povrch
 W třída hořlavosti 2
 W zkosené hrany ze všech stran zabrání zakopnutí

Piktogramy - popis viz strana

304



Typ SB 6.9 SB 9.12 SB 9.15

Materiál přírodní guma přírodní guma přírodní guma
Vnější rozměry Š x H [mm] 600 x 900 900 x 1200 900 x 1500
Síla materiálu [mm] 13 13 13
Hmotnost [kg] 6 12 16
Obj. č. 247-747-S0 247-748-S0 247-749-S0
Cena Kč / ks 870,- 1.650,- 2.050,-

Typ SB 6.9 SB 9.12 SB 9.15

Materiál nitrilová guma nitrilová guma nitrilová guma
Vnější rozměry Š x H [mm] 600 x 900 900 x 1200 900 x 1500
Síla materiálu [mm] 13 13 13
Hmotnost [kg] 6 11 16
Obj. č. 247-750-S0 247-751-S0 247-752-S0
Cena Kč / ks 1.750,- 3.500,- 4.350,-

Provedení jemné drážky hrubé drážky odolnost vůči oleji optika slzičkového plechu

Vnější rozměry Š x H [mm] 1000 x 10000 1200 x 10000 1400 x 10000 910 x 22800
Síla materiálu [mm] 3 6 3 4
Materiál guma guma nitrilová guma PVC
Hmotnost [kg] 33 86 52 91
Obj. č. černá verze 165-090-S0 165-096-S0 165-098-S0 179-377-S0
Cena Kč / ks 3.650,- 7.950,- 16.900,- 12.700,-

Obj. č. šedá verze 165-093-S0 – – 179-378-S0
Cena Kč / ks 4.800,- – – 16.300,-

 W pro střední zatížení
 W volitelně z přírodní gumy pro běžné použití nebo z vysoce odolné, těžko vznětlivé nitrilové 
gumy např. na pracoviště, kde se manipuluje s olejem

Protiúnavové rohože do suchého prostředí a do prostředí, kde se manipuluje s olejem

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

 W komfortní stání
 W nopkový povrch pro bezpečné stání a zmírnění únavy při delším stání
 W rohož se přitiskne na podlahu, nehrozí tak její posunutí
 W protiskluzový povrch
 W 4 zkosené okraje pro přístup bez hrozícího nebezpečí

NOVINKA

od 870,-
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Protiúnavové rohože a běhouny

 W snižuje nebezpečí uklouznutí, zvyšuje bezpečnost na pracovišti

Univerzální protiskluzové rohože

 W vhodné pro průmyslová prostředí a oblasti , ke je nutné snížit riziko 
uklouznutí

 W běhouny s vynikající odolností proti opotřebení a roztržení
 W vhodné pro vozíky na nářadí
 W odolnost vůči mnoha kyselinám a chemikáliím

Příklad použití jako podložka pod nářadíPříklad použití jako podlahová krytina

odolný vůči oleji odolný vůči oleji

Nopkový protiskluzový povrch pro komfortní chůzi a stání
Piktogramy - popis

Piktogramy - popis

viz strana

304

viz strana

304



 Protiúnavové rohože, na přání v různých rozměrech

Typ* CT 6.K CT 9.K CT 12.K CT 15.K

Šířka [mm] 600 910 1220 1520
Volitelná délka** ano ano ano ano
Síla materiálu [mm] 14 14 14 14
Materiál PVC PVC PVC PVC
Hmotnost [kg/m] 4 5 7 9
Obj. č. 162-210-S0 162-211-S0 162-212-S0 247-759-S0
Cena Kč / m 2.750,- 4.050,- 5.300,- 5.950,-

*k dodání dle Vámi udaných rozměrů v rastru po 5 cm, cena za metr
**na přání individuální výroba až do délky 22,8 m

 Předupravené protiúnavové rohože

Typ ST 6.9 ST 9.15

Verze rohož rohož
Vnější rozměry Š x H [mm] 600 x 910 910 x 1500
Síla materiálu [mm] 19 19
Materiál PVC PVC
Hmotnost [kg] 4 10
Obj. č. 247-753-S0 247-754-S0
Cena Kč / ks 2.150,- 6.100,-

 Předupravené protiúnavové rohože

Typ CT 6.9 CT 9.15

Verze rohož rohož
Vnější rozměry Š x H [mm] 600 x 910 910 x 1520
Síla materiálu [mm] 14 14
Materiál PVC PVC
Hmotnost [kg] 4 8
Obj. č. 123-372-S0 123-373-S0
Cena Kč / ks 2.600,- 5.650,-

 Protiúnavové rohože, na přání v různých rozměrech

Typ* ST 6.K ST 9.K ST 12.K ST 15.K

Šířka [mm] 600 910 1220 1520
Volitelná délka** ano ano ano ano
Síla materiálu [mm] 19 19 19 19
Materiál PVC PVC PVC PVC
Hmotnost [kg/m] 5 6 8 10
Obj. č. 247-755-S0 247-756-S0 247-757-S0 247-758-S0
Cena Kč / m 3.100,- 4.650,- 6.150,- 7.750,-

*k dodání dle Vámi udaných rozměrů v rastru po 5 cm, cena za metr
**na přání individuální výroba až s délkou 21,9 m

 W vhodné do suchého prostředí
 W měkké jádro zabraňuje předčasné únavě

NOVINKA
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TOP PRODUKT

Protiúnavové rohože

Průmyslové rohože zajistí maximální komfort při stání

Nejpoužívanější rohože v průmyslu

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

Zkosené hrany. žlutý bezpečnostní okraj a protiskluzový povrch.

 W pro vysoké zatížení, např. ve vícesměnném provozu
 W protiskluzový povrch se slzičkovou strukturou
 W protiskluzový efekt
 W těžko vznětlivé
 W rezistentní vůči četným chemikáliím
 W velmi odolný laminovaný PVC povrch na tlumící 
vrstvě z vinylové pěny

 W tlumí vibrace
 W protiskluzová spodní strana RedStop™ zabraňuje 
posunutí rohože

 W kolem dokola zešikmené hrany

 W obzvláště stabilní, odolné a komfortní
 W vhodné do suchého prostředí

 W pro vysoké zatížení, např. ve vícesměnném provozu
 W kombinace neptřepivého PVC povrchu a vysoce odolného vinylu 
z mikrovláken; vysoká odolnost materiálu pro maximální komfort 
při dlouhodobějším stání

 W nopkový protiskluzový povrch
 W těžko vznětlivé
 W odolnost vůči mnoha chemikáliím
 W protiskluzová spodní strana RedStop™ zabraňuje posunutí 
rohože

 W kolem dokola zešikmené hrany

Žlutý bezpečnostní okraj, kolem 
dokola zkosené hrany protiskluzová 
spodní strana

Piktogramy - popis viz strana

304



Typ SE 6.9 SE 9.12 SE 9.15

Vnější rozměry Š x H [mm] 600 x 900 900 x 1200 900 x 1500
Síla materiálu [mm] 13 13 13
Materiál přírodní guma přírodní guma přírodní guma
Hmotnost [kg] 6 12 16
Obj. č. 247-773-S0 247-774-S0 247-775-S0
Cena Kč / ks 1.150,- 2.300,- 2.900,-

 W z vodivé nitrilové gumy
 W komfortní stání

Vodivé protiúnavové rohože jako ochrana před 
elektrostatickými náboji. Nopek a vysoce kvalitní gumový 
materiál umožňuje komfortnější stání.

NOVINKA

od 1.150,-
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Antistatické rohože

Antistatické rohože

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

 W pro střední zatížení na pracovištích
 W nopkový povrch pro bezpečné stání a zmírnění 
únavy při delším stání

 W rohož se přitiskne na podlahu, nehrozí tak její 
posunutí

 W vhodné do suchého prostředí
 W vnitřní odpor Rv 106 - 109 Ohm, RH 106 - 109 
Ohm dle zkušební normy (EL 61340-4-1, třída 
DIF)

 W elektrostatický náboj (test chůzí) splňuje 
ISO6356 a EN1815

 W protiskluzový povrch
 W zkosené hrany ze všech stran zabrání zakopnutí

viz strana

304
Piktogramy - popis 



Typ* Antistatické 1 Antistatické 2 Antistatické 3

Verze rohož rohož metráž
Vnější šířka [mm] 910 910 910
Celkové délka [mm] 1500 3000 –
Volitelná délka** ne ne ano
Síla materiálu [mm] 14 14 14
Materiál PVC PVC PVC
Obj. č. zemnící kabel s okem 165-103-S0 165-104-S0 165-106-S0
Cena Kč / ks 8.050,- 15.900,- 5.550,-

Obj. č. konektor pro zemnící kabel 165-543-S0 165-545-S0 165-546-S0
Cena Kč / ks 8.050,- 15.900,- 5.550,-

*Typ Anti-statik 3: k dodání Vámi udané rozměry v rastru po 5 cm, cena za metr
**na přání individuální výroba až do délky 22,8 m

od 5.550,-

Obj. č. 165-109-S0

430,-

 W chrání zaměstnance a přístroje před statickou elektřinou, 
antistatické rohože tomu zabraňují

 W větší komfort a bezpečnost
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Antistatické rohože

Antistatické rohože

Detailní vyobrazení: Zemnící svorka, 
k připevnění k rohoži pomocí tlačítka

Povrch s výstupky pro protiskluzový efekt, 
snadné a bezpečné otáčení na podložce

Zemnící kabel s kruhovým 
připojením k uzemnění, 
Obj. č. 165-114-S0,
 Kč 530,-

Zemnící kabel s 10 mm 
tlačítkem, 
Obj. č. 165-115-S0, 
Kč 750,-

Zemnící zástrčka pro zemnící 
kabel s 10 mm tlačítkem, 
Obj. č. 165-116-S0, 
Kč 740,-

Patní pásekZemnící kabel

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

 W navíc uzemňovací kabel pro antistatické rohože (k dispozici jednou na každé rohoži)
 W 4,5 m dlouhý kabel s kontaktem pro uzemnění
 W zemnící kabel s kruhovým připojením k uzemnění
 W snadná montáž, snadno se upevní knoflíkem na rohoži a spojí se uzemněním

 W patní pásek vytváří vodivý kontakt mezi osobou a 
podlahovou rohoží

 W vlhkost v botách se používá jako spojení s tělem

 W rohož z kombinace pevné, laminované horní plochy a tlumeného pěnového 
vinylu

 W povrch s výstupky pro protiskluzový efekt, snadné a bezpečné otáčení na 
podložce

 W pro střední zatížení na pracovištích, kde je sucho
 W včetně zemnícího kabelu, jednoduché upevnění pomocí knoflíku na rohož
 W zemnící kabel dle volby s kruhovým připojením nebo knoflíkem
 W třída požární odolnosti Cfl-S1, testováno dle EN 13501-1
 W vnitřní odpor Rv 106 - 109 Ohm, RH 106 - 109 Ohm dle zkušební normy (EL 
61340-4-1, třída DIF)

 W elektrostatický náboj (test chůzí) splňuje ISO6356 a EN1815
 W 4 zkosené okraje pro přístup bez hrozícího nebezpečí
 W s protiskluzovou podložkou RedStop™, za účelem zabránění klouzání rohoží
 W protiskluzový povrch

Přiobjednejte si zároveň

viz strana

304
Piktogramy - popis 
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Předcházení úrazům
Zaměstnanci musí doslova vědět kam jít. Naše systémy pro navádění osob a značení dopravních cest, pracovních ploch a 
nebezpečných oblastí pomáhají minimalizovat rizika nehod. Naše výrobky na ochranu proti nárazu navíc chrání nákladnou 
techniku a předcházejí zbytečným opravám.

NOVINKA

331viz strana

Skladovací přihrádky 
a organizéry

7
viz strana 313

DENIOS classic-line 
přepravní zařízení
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Provozní bezpečnost - efektivní 
práce ve výrobě a podniku

Přepravní vozíky312

Přepravní vozíky s vanami318

Zvedací zařízení320

Výklopné nádoby z plastu322

Výklopné a stohovatelné nádoby z oceli324

Stohovatelné nádrže z plastu326

Přepravní boxy a vozíky z hliníku328

Skladování v úložných nádobách330

Skříň na materiál a šatní skříň334

Nájezdové ochrany341

Kabelové mosty360

Bezpečnostní zrcadla362

Uzavírací a uzamykací systémy364

Nejiskřivé nářadí, do Ex prostředí366

Zásobníky na posypový materiál332
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Rudlík s obzvláště širokou nakládací plochou

Praktický vozík na bedny, s rukojetí

Stohovatelné vozíky ocel hliník

Další vybavení – madlo ližiny, madlo extra široká lopata ližiny, madlo
Rozměry lopaty Š x H [mm] 320 x 250 320 x 250 320 x 250 400 x 150 320 x 250
Celková nosnost [kg] 200 250 250 250 200
Kola vzduch
Obj. č. 258-205-S0 258-207-S0 258-204-S0 258-206-S0 258-201-S0
Cena Kč / ks 3.050,- 3.300,- 3.550,- 3.050,- 4.950,-

od 

3.050,-

Přepravní vozíky a rudly v 
dalším provedení naleznete 
na www.denios.cz

Klasika pro každodenní používání

Přepravní vozík 
DENIOS classic-line

 W ergonomické bezpečnostní madlo
 W pneumatiky na ocelovém ráfku s kuličkovými ložisky s 
hlubokými drážkami pro tichý a hladký chod

 W boční ochranné plechy
 W robustní konstrukce z ocelových trubek nebo hliníku
 W různá provedení pro nejrůznější způsoby použití

DENIOS classic-line přepravní vozíky

Rudl z oceli s vyměnitelnými ližinami z plastu

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

z hliníku
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Inovativní švédský výrobce KONGAMEK vyvíjí a vyrábí praktické přepravní vozíky. Zde naleznete nabídku 
produktů pro plynulý vnitropodnikový transport!

DENIOS 
záruka

5
let

Obj. č. 267-576-S0

12.425,-

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

 W 2 pevná a 2 otočná kolečka (s aretací), gumová, s ložiskem

Stolní vozík KM Ergo z oceli, 2 MDF police
Stolní vozík s celkovou nosností 1200 kg

 W jednoduchá manipulace, žádné těžké 
zvedání

 W elektrolyticky zinkované
 W pro 1 plynovou láhev à 50 litrů 
(max Ø 235 mm)

Vozík na plynové lahve 
typ KM Ergo
Ergonomický vozík na plynové lahve 
umožní snadnou výměnu plynových lahví, 
šetrnou k Vašim zádům  W verze s výškově nastavitelnou plošinou: 

655 - 835 mm, nosnost 800 kg
 W zinkováno pro ochranu vůči korozi

 W 2 pevná a 2 otočná kolečka (s aretací), 
gumová

Vozík na palety typ KM, 
na europalety
Svařovaný podvozek pro europalety 
1200 x 800 mm, s držákem na palety

 W gumová rukojeť pro ergonomické držení, 
protiskluzová plošina pro bezpečné stání

 W 3 gumová kolečka

Přepravní koloběžka typ KM 
Scooter, s brzdou
Komfortní přepravní koloběžka pro rychlý a 
bezpečný přesun z jednoho místa na druhé.

Obj. č. 255-373-S0, Kč 10.600,-

Úzké stolní vozíky typ KM
4 otočná kolečka, z toho 2 s aretací

 W zinkované, nosnost 150 kg
 W 2 melaminové desky, plastová rukojeť

Úzký stolní vozík KM, bílé police,
Obj. č. 255-334-S0, Kč 3.600,-

Úzký stolní vozík KM, červené police,
Obj. č. 255-335-S0, Kč 3.600,-

 W deska: š x h: 520 x 825 mm, 
nosnost: 100 kg

 W skládací madlo umožní prostorově 
úsporné uložení

Nerezový plošinový vozík KM, 
se sklopným madlem
univerzální plošinový 
vozík z nerezu

výškově nastavitelné

Obj. č. 255-319-S0, Kč 12.300,-

 W vysoce kvalitní práškové lakování, rozměry Š x H: 680 x 1200 mm
 W snadná manipulace díky ergonomickému madlu

Obj. č. 255-369-S0, Kč 10.100,-

Obj. č. 255-348-S0, Kč 7.750,-

Přepravní a manipulační vozík



verze PRO TOOL SERVIS

Provedení strany otevřené uzavřené ze tří stran 2 zásuvky 1 zásuvka strany otevřené

Počet skladovacích ploch 2 3 3 2 3 3
Celková nosnost [kg] 160 240 240 160 240 120
Rozměry plošiny Š x H [mm] 450 x 680 350 x 480
Vnější rozměry 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
Výška patra [mm] 180 / 820 / 180 / 520 / 860 180 / 520 / 860 180 / 820 / 180 / 520 / 860 140 / 460 / 780
Ø kola [mm] 100 75
Obj. č. 180-037-S0 180-038-S0 180-041-S0 180-039-S0 180-040-S0 180-042-S0
Cena Kč / ks 3.250,- 4.250,- 4.600,- 5.500,- 4.700,- 3.250,-
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Přiobjednejte si zároveň

Plastový víceúčelový vozík

Univerzální plastový policový vozík 
DENIOS base-line

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

pro každý požadavek ten správný vozík

nízká vlastní váha - snadno ovladatelný díky madlu a snadno pojízdným kolečkům

 W vysoká odolnost vůči kyselinám a louhům

sběrná nádoba k bočnímu zavěšení, 
V 470 mm, 
Obj. č. 180-043-S0, Kč 1.250,-

pravoúhlá vanička,
V 180 mm, 
Obj. č. 180-044-S0, Kč 550,-

od 

3.250,-
Verze PRO a TOOL: plastové povrchy odolné vůči 
extrémním teplotám -20° až +140°C!

BEST

 W police a rukojeť z plastu (PP) s hladkým povrchem - snadno čistitelné
 W otočná kolečka (TPE) nezanechávající stopy, 2 kolečka s aretací
 W verze TOOL: se zásuvkami (automatická zarážka zabrání nechtěnému 
otevření zásuvky)

sběrná nádoba k bočnímu zavěšení, 
V 200 mm, 
Obj. č. 180-045-S0, Kč 770,-



Materiál ocel hliník

Rozměry plošiny Š x H [mm] 480 x 740 610 x 910 480 x 740 470 x 645

Počet skladovacích ploch 1 1 2 3 1
Vybavení 1 výsuvná rukojeť, sklápěcí 2 výsuvné rukojeti 1 výsuvná rukojeť, sklápěcí
Celková nosnost [kg] 150 250 120 120 150
Vnější rozměry Š x H x V [mm] 480 x 740 x 860 610 x 910 x 860 480 x 740 x 860 480 x 740 x 860 470 x 750 x 980
Ø kola [mm] 100 125 100 100 100
Hmotnost [kg] 15 20 21 26 10
Obj. č. 157-604-S0 157-605-S0 157-606-S0 157-607-S0 164-407-S0
Cena Kč / ks 1.950,- 3.150,- 3.350,- 3.550,- 3.300,-

315

7

Poradenství: 800 383 313

 DENIOS base-line - cenově výhodné, spolehlivé přepravní 
zařízení s účelovým vybavením, univerzální použití v 
mnoha provozech.

Manipulační a přepravní vozík

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

Manipulační vozík z oceli 
DENIOS base-line

Hliníkový manipulační vozík 
DENIOS base-line
z hliníkové platformy, proto obzvláště lehký

 W velmi skladný díky sklopnému posuvnému madlu
 W platforma s protiskluzovým povrchem a ochranou rohů

ideální pomocník při vnitropodnikové přepravě malých nádob

 W s lepící protiskluzovou ochranou lištou kolem obvodu, práškově lakováno 
modře

 W celogumové pneumatiky modro-šedé, nezanechávají stopy, 2 otočná 
kolečka a 2 pevná kolečka

od

1.950,- 3.300,-
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Typ na lehký náklad

Rozměry plošiny Š x H [mm] 450 x 850 600 x 1000 450 x 720 600 x 900

Provedení pevná rukojeť sklopitelná rukojeť
celková nosnost [kg] 200 150 250
Průměr kola [mm] 125 160
Obj. č. 258-199-S0 258-200-S0 258-202-S0 258-203-S0
Cena Kč / ks 3.500,- 4.200,- 4.650,- 5.400,-

Typ na těžký náklad

Rozměry plošiny Š x H [mm] 500 x 880 600 x 1030 700 x 1030 800 x 1230

Provedení pevná rukojeť
celková nosnost [kg] 400 500
Průměr kola [mm] 160 200
Obj. č. 258-213-S0 258-214-S0 258-212-S0 258-215-S0
Cena Kč / ks 4.500,- 4.750,- 4.850,- 5.300,-

Plošinové vozíky s rukojetí 
DENIOS classic-line

DENIOS classic-line přepravní vozíky

www.denios.cz

s vysokou nosností pro použití v průmyslu 

DENIOS classic-line přepravní zařízení

skvělý poměr ceny a výkonu 

Plošinové vozíky na lehký náklad 
DENIOS classic-line 

Sklopitelnou rukojeť lze jednoduše ovládat 
nožním pedálem - perfektní pro přepravu 
nebo při použití ve stísněných prostorových 
podmínkách

Kompaktní, lehký vozík s pevnou 
rukojetí

DENIOS 
záruka

5
let

od 

4.500,-

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: 1 - 2 týdny 

Schválené, v provozu velmi užitečné přepravní zařízení za výhodnou cenu - s chytrým vybavením, např.:
 W robustní konstrukce, kvalitní práškové lakování odolné vůči nárazům a poškrábání
 W precizní kolečka s TPE pneumatikami (nezanechávají stopy)
 W centrální brzda ErgoStop - Jednoduchý a rychlý provoz okamžitě se dotkne obou volantů.

 W vhodný pro přepravu těžšího nákladu
 W stabilní, ergonomická rukojeť
 W protiskluzová, voděodolná plošina - k dodání ve 4 velikostech

 W kompaktní přepravní vozík pro univerzální použití
 W stabilní, ergonomická rukojeť
 W protiskluzová, voděodolná plošina - k dodání ve 2 velikostech
 W na výběr s pevnou nebo sklopitelnou rukojetí
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Typ na lehký náklad

Počet skladovacích ploch 2 3

Rozměry plošiny Š x H [mm] 490 x 835 590 x 985 490 x 835 590 x 985

Celková nosnost/podlaha [kg] 250 / 80
Průměr kola [mm] 125
Obj. č. rukojeť šikmo 258-174-S0 258-175-S0 258-187-S0 258-186-S0
Cena Kč / ks 5.400,- 6.100,- 7.150,- 7.900,-

Obj. č. rukojeť vodorovně 258-209-S0 258-208-S0 258-211-S0 258-210-S0
Cena Kč / ks 5.500,- 6.200,- 7.200,- 7.950,-

Typ na těžký náklad

Počet skladovacích ploch 2

Rozměry plošiny Š x H [mm] 500 x 850 600 x 1000 700 x 1000 800 x 1200

Celková nosnost/podlaha [kg] 400 / 200 500 / 200
Průměr kola [mm] 160 200
Obj. č. 258-196-S0 258-197-S0 258-198-S0 258-195-S0
Cena Kč / ks 7.350,- 7.400,- 7.700,- 8.150,-

DENIOS classic-line přepravní vozíky

Poradenství: 800 383 313

 W protiskluzová, voděodolná plošina s okrajem 
 W k dodání se 2 nebo 3 úrovněmi, vždy ve 2 rozměrech 
 W s ergonomickou rukojetí 

rovné oblouky usnadní přepravu i těžšího nákladu Obzvláště jednoduchá manipulace 
díky svislé rukojeti

od 

5.400,-

ErgoStop centrální brzda: 
bezpečné a rychlé zabržděné v 
jakékoliv poloze kolečka

denios.shop/cz-DENIOS-classic-line

Další produkty ze sortimentu classic-line 
naleznete na našem online shopu!

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

Profík pro vnitropodnikový transport

Stolní vozíky na lehký náklad 
DENIOS classic-line

Nosnost až 500 kg - pro průmyslové použití

Stolní vozíky na těžký náklad 
DENIOS classic-line

 W ergonomicky tvarovaná rukojeť pro jednoduchý transport
 W protiskluzová, voděodolná plošina
 W k dodání 4 různé rozměry plošiny
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 W horní vana s mřížovým roštem a 
vypouštěcím kohoutem 1/4", V 100 mm

 W výška hrany spodní vany: 25 mm

 W odnímatelná ocelová 
záchytná vana, 2 madla, 
V 200 mm

 W výška hrany spodní vany: 
25 mm

Typ Stolní vozík s ocelovými vanami

Počet záchytných van 2 3

Rozměry plošiny Š x H [mm] 495 x 845 695 x 995 595 x 995 595 x 995 495 x 845
Další vybavení – – Mřížový rošt, vypouštěcí kohout Odnímatelná vana –
Celková nosnost/podlaha [kg] 400 / 100 250 / 80 500 / 100
Průměr kola [mm] 160 200 125 160
Obj. č. 258-220-S0 258-221-S0 258-226-S0 258-876-S0 258-222-S0
Cena Kč / ks 5.400,- 6.350,- 8.100,- 8.300,- 6.850,-

Stolní vozík DENIOS classic-line, 
s ocelovými vanami

 W robustní konstrukce z ocelových trubek, kvalitní práškové lakování odolné vůči nárazům a poškrábání
 W s olejotěsnou ocelovou záchytnou vanou, výška okraje 40 mm, na výběr 2 nebo 3 úrovně
 W TPE kolečka s drážkovým ložiskem, 2 otočná a 2 pevná s brzdou, šetrné k podlaze, centrální brzda 
ErgoStop

 W ergonomická pracovní výška, stabilní rukojeť pro jednoduchý transport
 W možnost provedení s mřížovým roštem a vypouštěcím kohoutem, příp. s vyjímatelnou vanou

se svařovanou vanou pro bezpečnost při práci

DENIOS classic-line přepravní vozíky

www.denios.cz

DENIOS 
záruka

5
let

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

Stolní vozík s ocelovými vanami a praktickou 
centrální brzdou ErgoStop

od 

5.400,-
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8.750,-

 W stolní vozík z oceli, 2 vyjímatelné záchytné vany z 
chemicky odolného polyethylenu

 W 2 madla, 2 pevná a 2 otočná kolečka z polypropylenu 
(Ø 100 mm), pro snadné a bezpečné popojíždění

optimální pro přepravu např. nebezpečných látek v malých nádobách

Stolní vozík s plastovými záchytnými vanami 
DENIOS classic-line

Typ Stolní vozíky s plastovými vanami

Záchytný objem [l] 2 x 30
Vnější rozměry Š x H x V [mm]* 1041 x 660 x 920
Celková nosnost [kg] 170
Mřížový rošt bez roštu
Obj. č. 115-214-S0
Cena Kč / ks 8.750,-

*Celková výška s madlem

Přepravní vozík, s pozinkovaným roštem 
jako odstavnou plochou

Přepravní vozík DENIOS classic-line, 
s plastovou záchytnou vanou
kompaktní rozměry: bezpečné projíždění také v úzkých 
prostorech a průchodech

 W robustní vozík s vyjímatelnou záchytnou vanou z 
chemicky odolného polyethylenu

 W ideální pro přepravu např. nebezpečných látek v 
malých nádobách

 W rukojeť a 2 pevná a 2 otočná kolečka z polypropylenu 
(Ø 100 x 38 mm)

 W na výběr bez roštu, případně s mřížovým roštem z 
pozinkované oceli nebo plastu

od 

5.350,-

Typ Přepravní vozík s plastovou vanou

Záchytný objem [l] 1 x 30
Vnější rozměry Š x H x V [mm]* 1110 x 602 x 1074
Celková nosnost [kg] 150
Mřížový rošt bez roštu zinkovaný plastový
Obj. č. 114-837-S0 114-839-S0 114-841-S0
Cena Kč / ks 5.350,- 6.250,- 7.400,-

*Celková výška s madlem

Stolní vozíky

Poradenství: 800 383 313

DENIOS 
záruka

5
let

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 



Celková nosnost [kg] 2000 2500

Délka vidlic [mm] 1150
Celkové délka [mm] 1535
Výška nákladu zdvihu max [mm] 195
Šířka nákladu [mm] 540
Šířka vidlic [mm] 160
Ø řídících koleček [mm] 200
Ø tandemových koleček [mm] 82
Hmotnost [kg] 86
Obj. č. 185-689-S0 178-069-S0
Cena Kč / ks 7.800,- 8.800,-

 W kombinujte komfort zdvižného vozíku a funkčnost 
přepravníku

od 7.800,-
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Paletové vozíky

ergonomický pákový 
ovladač všech funkcí

kvalitní otočná kolečka s 
pryžovými pneumatikami

Paletový vozík Ergo, 
s nosností 2000 a 2500 kg

 W robustní rámová konstrukce pro mimořádnou stabilitu vidlic
 W bezúdržbová hydraulická jednotka
 W řídící kolečka s gumovými pneumatikami a PU tandemovými kolečky 
umožňují tichý chod při velmi nízkém valivém odporu

 W natočení kola 2 x 90 °
 W podjezdová výška 85 mm
 W ochrana povrchu díky kvalitnímu nátěru ve žluté barvě

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

 W pro jednoduché nadzdvihnutí, odstavení a přepravu 
200litrového ocelového sudu na rovině

 W nosnost: 350 kg
 W jednoduché řízení pákou pro 
všechny funkce

 W pumpováním se kleště sevřou a 
nadzdvihnou sud

 W kleště se samy během zdvihu 
uzavřou

 W kola z nylonu
 W práškově lakováno v modré 
barvě (RAL 5010)

Zdvižka na sudy typ FHW

bezúdržbová 
hydraulická 
jednotka

Zdvižka na sudy typ FHW, 
nosnost: 350 kg,
Obj. č. 158-052-S0,
Kč 12.700,-



Obj. č. 128-380-S0

41.200,-

od 10.300,-

Typ GI 4

Celková nosnost [kg] 2500
Počet zátěžových koleček 4
Délka vidlic [mm] 1150
Šířka nákladu [mm] 525
Celkové délka [mm] 1550
Výška nákladu zdvihu max [mm] 200
Obj. č. 128-389-S0
Cena Kč / ks 47.600,-

Typ PR 2 PR 4

Celková nosnost [kg] 2500
Počet zátěžových koleček 2 4
Délka vidlic [mm] 1150
Šířka nákladu [mm] 525
Celkové délka [mm] 1550
Výška nákladu zdvihu max [mm] 200
Obj. č. 128-385-S0 128-386-S0
Cena Kč / ks 11.900,- 12.200,-

Typ BR 2 BR 4

Celková nosnost [kg] 2200
Počet zátěžových koleček 2 4
Délka vidlic [mm] 1150
Šířka nákladu [mm] 525
Celkové délka [mm] 1550
Výška nákladu zdvihu max [mm] 200
Obj. č. 128-383-S0 128-384-S0
Cena Kč / ks 10.300,- 10.600,-

Typ HW

Celková nosnost [kg] 2200
Výška nákladu zdvihu max [mm] 210
Výška zdvihu min [mm] 90
Délka vidlic [mm] 1150
Šířka nákladu [mm] 560
Šířka vidlic [mm] 170
Obj. č. 128-380-S0
Cena Kč / ks 41.200,-

ideální kombinace zvedání a vážení v jednom zařízení

 W ideální pro všechny druhy podlah a podkladů

321

7

Poradenství: 800 383 313

Vhodné manipulační 
vozíky do Ex prostředí 
najdete na našich 
internetových stránkách 
www.denios.cz

Paletové vozíky

Typ GI 4 nerez

Typ Basic BR

Typ Pro PR

Nerezový paletový vozík typ GI 4
Paletový vozík 
typ Pro PR

Paletový vozík 
typ Basic BR

Paletový vozík s 
váhou typ HW

Detail: velká LCD obrazovka (30 mm) pro 
snadnější čtení údajů

gumová 
otočná 
kolečka

zátěžová kolečka 
polyuretan

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

Typ HW

 W extrémně robustní paletový vozík vhodný k průmyslovému použití
 W bezpečnostní oj s obsluhou jedné ruky
 W přímá detekce hmotnosti při nakládání a vykládání zboží
 W v ocelovém krytu zabudovaný ukazatel hmotnosti
 W rozsah vážení: 1 až 2200 kg v krocích po 1 kg
 W funkce: TARA, nastavení nuly, přidat funkci vážení, počítání kusů, atd
 W automatické vypínání, ochrana proti vybití
 W 6V akumulátor, provozní doba až 56 hodin
 W lakování podobné RAL 5002 modrá
 W včetně externí nabíječky
 W použití v teplotním rozsahu od -10 °C do +40 °C

 W všestranný vstupní model
 W zátěžová kolečka z nylonu
 W řídící kolečka z polyuretanu

 W pro použití v průmyslu
 W díky vysoké nosnosti 2500 kg použitelný pro těžká 
břemena

 W otočná celopryžová kola, vidlicová kola z odolného 
nylonu

 W s koly pro zajíždění a vyjízdění ve hrotech vidlic

 W vyrobeny dle evropských předpisů
 W ergonomická páková rukojeť
 W tichý chod
 W dobrá manévrovatelnost díky zaobleným špičkám vidlic
 W zdvojená tandemová zátěžová kolečka pro větší pojízdný komfort

 W nerezové provedení chrání před 
korozí

 W vhodné pro potravinářský 
průmysl a všechny oblasti, kde je 
vyžadováná maximální čistota

 W automatické zastavení zdvihu při 
přetížení

 W kola z nylonu



od 11.700,-

 W velkoobjemové nádoby  pro přepravu malých dílů nebo oddělený sběr 
odpadu a surovin

 W nekorodující, vyrobeno z polyethylenu (PE) odolného vůči 
povětrnostním vlivům

 W snadno se čistí
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Přiobjednejte si zároveň

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

Obzvláště stabilní, bezešvé 
výklopné vozíky a nádoby z 
ekologického polyethylenu 
(PE) odolnému vůči 
povětrnostním vlivům. Nádoby 
jsou vodotěsné a mohou 
být díky tomu používány 
také pro sběr materiálů se 
skapávajícími zbytkovými 
kapalinami.

Výklopné vozíky a výklopné nádoby z plastu

Výklopná nádrž PolySkip typ 
W, s kolečky

Obj. č. 154-062-S0, Kč 640,-

2-dílné PE víko, šedé, viz 
tabulka

Výklopný vozík PolySkip, typ W
 W nepropustný
 W k manuální přepravě např. druhotných surovin a odpadů k centrálnímu 
sběrnému místu

 W lehce podjízdný díky velkým pojízdným kolečkům (Ø 200 mm) a řídícím 
kolečkům (Ø 125 mm) z polyamidu, s aretací

 W nádoby se vyprazdňují manuálním naklopením přes osu pojízdných koleček 
do jámy nebo do níže stojící nádoby apod.

 W k dodání na přání s 2dílným vyklápěcím víkem z PE (šedé)

 W pro sběrače surovin a odpadkové 
kontejnery

 W sada piktogramů se symboly: papír, plast, 
odpad, sklo, plech / kov a bioodpad

 W vodě odolné a samolepicí
 W formát (V x Š): 180 x 160 mm

Sada piktogramů

Výklopné nádoby a vozíky PolySkip s objemem od 300 do 1000 litrů

k dodání ve třech barvách

Objem [l] 300 500 750 1000

Vybavení 2 otočná kolečka, 2 pevná kolečka 2 otočná kolečka, 2 pevná kolečka 2 otočná kolečka, 2 pevná kolečka 2 otočná kolečka, 2 pevná kolečka

Vnější rozměry 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 násypné hrany [mm] 405 460 560 670
Celková nosnost [kg] 150 150 250 250
Hmotnost [kg] 30 38 44 49
Obj. č. modrá verze 148-372-S0 136-459-S0 136-460-S0 181-684-S0
Obj. č. šedá verze 153-536-S0 153-540-S0 153-566-S0 181-687-S0
Obj. č. červená verze 153-535-S0 153-539-S0 153-563-S0 181-686-S0
Cena Kč / ks 11.700,- 13.500,- 14.700,- 18.800,-

Příslušenství 2-dílné PE víko, šedé
Obj. č. 185-837-S0 185-838-S0 185-839-S0 185-840-S0
Cena Kč / ks 3.850,- 4.150,- 4.450,- 4.700,-



od 16.400,-

150 150

Rozměr otvorů pro vidlice (mm)  

326 (u 750 / 1.000 litrů)
226 (u 300 / 500 litrů)

od 16.400,-
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od 13.800,-

Objem [l] 300 500 750 1000

Vybavení s otvory pro vidlice s otvory pro vidlice s otvory pro vidlice s otvory pro vidlice

Vnější rozměry 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 násypné hrany [mm] 370 420 520 635
Celková nosnost [kg] 150 150 250 250
Hmotnost [kg] 43 50 59 64
Obj. č. modrá verze 148-377-S0 136-449-S0 136-450-S0 181-688-S0
Obj. č. šedá verze 153-572-S0 153-578-S0 153-591-S0 181-691-S0
Obj. č. červená verze 153-571-S0 153-576-S0 153-590-S0 181-690-S0
Cena Kč / ks 13.800,- 16.500,- 18.700,- 22.700,-

Příslušenství 2-dílné PE víko, šedé
Obj. č. 185-837-S0 185-838-S0 185-839-S0 185-840-S0
Cena Kč / ks 3.850,- 4.150,- 4.450,- 4.700,-

Objem 300 500 750 1000

Vybavení s otvory pro vidlice a kolečky s otvory pro vidlice a kolečky s otvory pro vidlice a kolečky s otvory pro vidlice a kolečky

Vnější rozměry 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 násypné hrany [mm] 405 460 560 670
Celková nosnost [kg] 150 150 250 250
Hmotnost [kg] 45 53 62 67
Obj. č. modrá verze 148-379-S0 144-622-S0 144-623-S0 181-692-S0
Obj. č. šedá verze 153-594-S0 153-599-S0 153-603-S0 181-695-S0
Obj. č. červená verze 153-593-S0 153-597-S0 153-602-S0 181-694-S0
Cena Kč / ks 16.400,- 19.800,- 22.100,- 25.900,-

Příslušenství 2-dílné PE víko, šedé
Obj. č. 185-837-S0 185-838-S0 185-839-S0 185-840-S0
Cena Kč / ks 3.850,- 4.150,- 4.450,- 4.700,-

Výklopné nádrže PolySkip typ T / TR

Polyamidová kolečka

Výklopná nádrž PolySkip typ T

Výklopné vozíky a výklopné nádoby z plastu

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

Výklopná nádrž PolySkip typ TR

 W nepropustný
 W s nájezdovými otvory pro vysokozdvižný vozík
 W uvolněním aretačního zařízení se spustí proces 
vyklápění

 W integrovaná pružinová nůžková mechanika 
omezí proces vyklápění na cca 90°

 W k dodání na přání s 2dílným vyklápěcím víkem 
z PE (šedé)

k dodání ve třech barvách



od 28.200,-

od 23.400,-

 W pro každý materiál sypké konzistence

 W pro každý materiál sypké konzistence

od 15.100,-
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Výklopný vozík

Manipulační výklopné nádrže

Výklopný vozík s objemem 250, 400 nebo 600 
litrů, nosnost 600 kg (u všech typů)

Výklopný vozík

Detailní vyobrazení: 
odblokování otvorů 
nájezdové otvory pro 
zdvižné vozíky

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: 2 týdny 

Obj. č. 145-061-S0, Kč 2.650,-

Obj. č. 145-061-S0, Kč 2.650,-

 W výklopný vozík v ocelové svařované konstrukci s dlouhou 
životností s manuálně se vyklápějící korbou

 W síla plechu korby 2 mm
 W s nájezdovými kapsami (160 x 90 mm) pro vidlicový vozík
 W 1 otočné a 2 pevná kolečka celopryžová
 W madlo pro pohodlnou manuální manipulaci s vozíkem

 W kompaktní konstrukce s nízkou výškou
 W stabilní rámová konstrukce z U-profilů, výklopná korba z 3 mm 
ocelového plechu se zesíleným okrajem

 W s nájezdovými kapsami (200 x 70 mm) pro vidlice vysokozdvižného 
vozíku (délka vidlic min. 800 mm)

 W 2 otočná a 2 pevná kola z polyurethanu (Ø 125 mm)
 W stabilní rukojeť k manuálnímu pojíždění
 W uvolněním aretačního zařízení se spustí proces vyklápění
 W s integrovanou zádržnou mechanikou k ohraničení vyklápění a k 
ochraně nádob před poškozením

 W zajištění řetězem proti skluzu z vidlic vysokozdvižného vozíku

 W Vypouštěcí kohout se sítovou vložkou, která zabraňuje, aby hrubé nečistoty 
ucpaly vypouštěcí kohout

 W Vypouštěcí kohout se sítovou vložkou, která zabraňuje, aby hrubé nečistoty 
ucpaly vypouštěcí kohout

Objem [l] 250 400 600

Vnější rozměry Š x H x V [mm] 895 x 1180 x 915 930 x 1440 x 1000 1040 x 1560 x 1125
Výška násypné hrany [mm] 825 910 1030
Otvory pro vidlice Š x D [mm] 160 x 90 160 x 90 160 x 90
Odstup otvorů pro vidlice [mm] 360 400 510
Celková nosnost [kg] 600 600 600
Hmotnost [kg] 60 85 110
Obj. č. práškově lakovaná verze 145-021-S0 145-022-S0 145-023-S0
Cena Kč / ks 15.100,- 17.200,- 20.200,-

Obj. č. zinkovaná verze 145-024-S0 145-025-S0 145-026-S0
Cena Kč / ks 21.100,- 22.300,- 25.500,-

Příslušenství 2-dílné víko, zinkované
Obj. č. 195-522-S0 145-055-S0 145-055-S0
Cena Kč / ks 2.200,- 3.250,- 3.250,-

Objem [l] 300 500 750 1000

Vnější rozměry 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 násypné hrany [mm] 700 700 925 925
Otvory pro vidlice Š x D [mm] 200 x 70 200 x 70 200 x 70 200 x 70
Odstup otvorů pro vidlice [mm] 280 60 60 500
Celková nosnost [kg] 750 1000 1350 1350
Hmotnost [kg] 115 140 175 205
Obj. č. práškově lakovaná verze 145-027-S0 145-028-S0 145-029-S0 145-030-S0
Cena Kč / ks 23.400,- 28.900,- 39.700,- 45.400,-

Obj. č. zinkovaná verze 145-031-S0 145-032-S0 145-033-S0 145-034-S0
Cena Kč / ks 28.200,- 35.500,- 43.300,- 48.800,-

Příslušenství 2-dílné víko, zinkované
Obj. č. 195-522-S0 145-055-S0 145-055-S0 145-057-S0
Cena Kč / ks 2.200,- 3.250,- 3.250,- 5.550,-



60

200

60

200

Rozměr otvorů pro vidlice (mm)  

200 (u typu KK 30 / 50)
500 (u typu KK 75)

 W obzvláště nízká stavební výška
 W ke sběru a přepravě jakéhokoliv sypkého materiálu

od 16.300,-

 W pro zatížení do 1350 kg

 W sada koleček, skládající se ze 2 pevných a 2 řídících koleček (včetně 
aretace) z polyamidu
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Přiobjednejte si zároveň

Výklopný vozík

Výklopné nádrže typ NB

Detailní vyobrazení: vypouštěcí kohoutDetailní vyobrazení: podlahu z děrovaného 
plechu

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: 2 týdny 

2-dílné víko (viz. tabulka) 
chrání obsah, např. před 
povětrnostními vlivy.

 W pro zatížení do 2500 kg
Obj. č. 145-064-S0, Kč 5.900,-

Obj. č. 145-063-S0, Kč 3.500,-

Jako příslušenství obsahuje nádrž jednu podlahu navíc z děrovaného plechu, 
která umožňuje oddělování např. chladicí kapaliny. Před vyklopením se 
kapalina odvede vypouštěcím kohoutem. K čištění se může bez problémů 
dvojitá podlaha z děrovaného plechu vyjmout.

 W ideální jako vychystávací nádoba ke stroji
 W vana nádrže ze 3mm ocelového plechu se zesílením krajů kolem dokola
 W s nájezdovými otvory pro vysokozdvižný vozík
 W po odblokování bovdenového lanka ze sedadla řidiče se nádrž váhou náplně 
vyklopí

 W sériově s nájezdovými kapsami pro vidlice vysokozdvižného vozíku
 W zajištění řetězem proti skluzu z vidlic vysokozdvižného vozíku
 W volitelně také ve svařované verzi, těsné vůči oleji a vodě včetně přídavné 
děrované plechové podlahy a vypouštěcího kohoutu (viz. příslušenství)

Obj. č. 211-803-S0, Kč 8.950,-

 W podlaha z děrovaného plechu a vypouštěcí kohout 1", 
pro výklopnou nádobu 300 - 750 litrů

 Obj. č. 145-062-S0, Kč 8.850,-

 W podlaha z děrovaného plechu a vypouštěcí kohout 1", 
pro výklopnou nádobu 1000 - 1500 litrů

Objem [l] 300 500 750 1000

Vnější rozměry 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 násypné hrany [mm] 700 700 925 925
Otvory pro vidlice Š x D [mm] 200 x 70 200 x 70 200 x 70 200 x 70
Odstup otvorů pro vidlice [mm] 280 60 60 500
Celková nosnost [kg] 750 1000 1350 1350
Hmotnost [kg] 115 140 175 205
Obj. č. práškově lakovaná verze 145-027-S0 145-028-S0 145-029-S0 145-030-S0
Cena Kč / ks 23.400,- 28.900,- 39.700,- 45.400,-

Obj. č. zinkovaná verze 145-031-S0 145-032-S0 145-033-S0 145-034-S0
Cena Kč / ks 28.200,- 35.500,- 43.300,- 48.800,-

Příslušenství 2-dílné víko, zinkované
Obj. č. 195-522-S0 145-055-S0 145-055-S0 145-057-S0
Cena Kč / ks 2.200,- 3.250,- 3.250,- 5.550,-

Objem [l] 300 500 750 1000 1250 1500

Vnější rozměry 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 násypné hrany [mm] 500 600 700 600 730 730
Celková nosnost [kg] 750 1000 1500 1800 2000 2000
Hmotnost [kg] 100 115 162 184 195 205
Obj. č. práškově lakovaná verze 145-041-S0 145-042-S0 145-043-S0 145-044-S0 145-430-S0 145-045-S0
Cena Kč / ks 16.300,- 21.100,- 25.500,- 28.200,- 31.600,- 32.800,-

Obj. č. zinkovaná verze 145-046-S0 145-047-S0 145-048-S0 145-049-S0 145-431-S0 145-050-S0
Cena Kč / ks 19.800,- 24.400,- 33.200,- 34.600,- 39.700,- 41.800,-

Příslušenství 2-dílné víko, zinkované
Obj. č. 195-522-S0 145-055-S0 145-055-S0 145-057-S0 145-057-S0 145-057-S0
Cena Kč / ks 2.200,- 3.250,- 3.250,- 5.550,- 5.550,- 5.550,-



 W úspora místa ve skladovacím prostoru
 W z ekologického, vůči povětrnostním vlivům odolného polyethylenu (PE)
 W nekorodující s dlouhou životností
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od 4.200,-

Stohovatelné nádrže z plastu

Stohovatelné nádrže PolyPro z PE

PE-stohovatelné nádoby je možné bezproblémově 
převážet vysokozdvižným nebo paletovým vozíkem.

Potřeby bezpečného skladování budou 
ideálně zkombinovány s možností 
přepravy. Vysoká zatížitelnost - s 
maximálním možným zatížením do 2,5 t 
může být stohováno až do 5 nádob.

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

Stohovatelná nádoba z plastu, k dodání v různých velikostech a provedeních

 W uzavřené, nepropustné provedení, využitelné také jako záchytná vana pro 
vodu ohrožující látky

 W vysoká chemická odolnost vůči kyselinám a louhům
 W stabilní s nízkou vlastní hmotností
 W snadno čistitelné
 W z krátké i dlouhé strany snadno podjízdné vysokozdvižným nebo paletovým 
vozíkem

 W 5násobně stohovatelné, lze bezproblémově kombinovat se stohovatelnou 
nádrží stejné velikosti

 W bezpečné a úsporné uložení nádob např. s kyselinami a louhy, oleji, 
nehořlavými čistícími rozpouštědly atd.

k dodání ve třech barvách



 W užitečné a víceúčelové nádoby pro Váš provoz:

Při objednávce uvádějte
požadovanou barvu
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Objem [l] 90 260 300 400

Vnější rozměry 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 nosnost [kg] 500 500 500 500
zatížení [kg] 2500 2500 2500 2500
Nájezdová šířka (dlouhá strana) [mm] 280 350 420 420
Nájezdová šířka (krátká strana) [mm] 340 250 220 320
Obj. č. 185-800-S0 185-805-S0 185-815-S0 185-825-S0
Cena Kč / ks 4.400,- 5.650,- 6.450,- 6.900,-

Cena Kč / ks od 4 ks 4.200,- 5.400,- 6.150,- 6.550,-

Příslušenství PE víko, černé, nasazovací
Obj. č. 195-517-S0 195-518-S0 195-519-S0 195-520-S0
Cena Kč / ks 1.750,- 1.950,- 2.100,- 2.250,-

*při využití jako záchytná vana

Stohovatelné nádrže z plastu

Vaše výhoda - stohovatelné nádoby s přidanou hodnotou

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

jako pojízdná nádrž

Pojízdný podvozek pro stohovatelné nádoby, rozměry Š x H x V (mm): 
850 x 1250 x 270, Obj. č. 213-834-S0, Kč 7.050,-

Typ PolyPro,
Š 1200 x H 800 mm,
v šedé barvě, 
Obj. č. 185-815-S0

Praktické nasazovací PE víko k dodání jako 
příslušenství (ceny viz tabulka)

jako univerzální plastová nádrž

jako záchytná vana

Stohovatelná vana ke skladování 
jednoho 200-l sudu a malých 
nádob

 Allgemeine Bauaufsichtliche 
Zulassung – Z-40.22-491DIBt

k dodání ve třech barvách



od 2.200,-
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Přepravní boxy z hliníku

Obj. č. 136-696-S0, 
Kč 420,-

Verze Bez stohovatelných rohů

Objem [l] 30 48 73 92 140

Vnější rozměry 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
Vnitřní rozměry 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 nosnost [kg] 40 60 70 90 90
Hmotnost [kg] 3,1 4,2 4,9 6,0 7,7
Obj. č. 136-684-S0 136-686-S0 254-866-S0 136-688-S0 136-689-S0
Cena Kč / ks 2.200,- 2.900,- 3.750,- 5.400,- 6.450,-

Verze Se stohovatelnými rohy

Objem [l] 30 48 73 92 140 157 153 243 425

Vnější rozměry 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
Vnitřní rozměry 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 nosnost [kg] 40 60 70 90 90 90 90 100 110
Hmotnost [kg] 3,1 4,0 4,8 5,7 7,2 7,4 8,7 8,9 14,5
Obj. č. 254-867-S0 136-690-S0 136-691-S0 136-692-S0 136-693-S0 254-893-S0 144-768-S0 136-695-S0 144-769-S0
Cena Kč / ks 2.100,- 3.250,- 4.450,- 5.550,- 7.750,- 7.750,- 8.950,- 9.700,- 14.800,-

Univerzální hliníkový box typ AB

 W cylindrický zámek 
vč. 2 klíčů

 W k uskladnění a přepravě cenného materiálu
 W extra stabilní a robustní

 W z 1 mm silného hliníkového plechu
 W výztuhy se postarají o stabilitu
 W gumové těsnění v profilovém rámu chrání před prachem a před vniknutím vody
 W odolné proti korozi
 W nepatrná vlastní hmotnost
 W stabilní pákový uzávěr
 W popruh na víku
 W madla s plastovým obkladem
 W na přání k dodání cylindrický zámek
 W oblast použití: sběr, skladování a 
ochrana hodnotného zboží a zařízení, 
přeprava montážního materiálu, 
nástrojů, malých dílů, apod.

Přiobjednejte si zároveň

Hliníkové přepravní boxy, se 
stohovatelnými rohy

Hliníkové přepravní boxy, 
bez stohovatelných rohů 

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 



7

Poradenství: 800 383 313 329

Přepravní boxy z hliníku

Verze Bez stohovatelných rohů

Objem [l] 30 48 68 93 142 186

Vnější rozměry 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
Vnitřní rozměry 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 nosnost [kg] 40 60 70 90 90 70
Hmotnost [kg] 2,6 3,4 3,8 4,6 5,9 6,3
Obj. č. 254-860-S0 254-861-S0 254-862-S0 254-863-S0 254-864-S0 254-865-S0
Cena Kč / ks 2.050,- 2.400,- 2.950,- 3.450,- 3.950,- 4.800,-

 W bezpečné uskladnění a jednoduchá přeprava
 W sériově 2 cylindrické zámky

Hliníkové přepravní boxy

NOVINKA

od 2.050,-

 W síla hliníkového plechu: 0,8 mm, vysoká stabilita díly speciálním hliníkovým profilům a drážkám kolem dokola
 W gumové těsnění v profilovém rámu chrání před prachem a před stříkající vodou
 W odolnost vůči korozi, povětrnostním vlivům a okolní teplotě
 W komfortní přeprava díky nízké vlastní hmotnosti
 W samozaklapávací bezpečnostní rukojeť s protiskluzovým plastovým povrchem
 W stabilní pákový uzávěr
 W uzamykatelný pomocí cylindrického zámku, součástí jsou 2 klíče
 W stabilní odklápěcí víko s úchyty k uvolnění závěsů

Cylindrický zámek, sériově integrovaný

Popruhy k uvolnění závěsu

bezpečnostní rukojeť s protiskluzovým 
plastovým povrchem

Hliníkové přepravní boxy bez stohovatelných rohů, 
k dodání v 6 různých velikostech

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 



Provedení A1-S A1-B A2-S A2-B A3-S A3-B

Vnější rozměry 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 nosnost [kg] 2 5 2 5 2 5
zatížení [kg] 6 15 6 15 6 15
Balící jednotka (BJ) 16 ks 8 ks 16 ks 8 ks 16 ks 8 ks
Obj. č. modrá verze 265-151-S0 265-153-S0 265-155-S0 265-157-S0 265-159-S0 265-161-S0
Obj. č. červená verze 265-152-S0 265-154-S0 265-156-S0 265-158-S0 265-160-S0 265-162-S0
Cena Kč / BJ 829,- 595,- 1.035,- 959,- 1.557,- 1.115,-

Příslušenství

Obj. č. Etikety (1 balení = 20 kusů) 265-166-S0 265-167-S0 265-166-S0 265-167-S0 265-166-S0 265-167-S0
Cena Kč / balení 135,- 231,- 135,- 231,- 135,- 231,-

Obj. č. Dělící přičky (1 balení = 4 kusy) 265-163-S0 265-164-S0 265-163-S0 265-164-S0 265-163-S0 265-164-S0
Cena Kč / balení 109,- 125,- 109,- 125,- 109,- 125,-

Obj. č. Pojistky proti vytažení (1 balení = 10 kusů) 265-165-S0 265-165-S0 265-165-S0 265-165-S0 265-165-S0 265-165-S0
Cena Kč / balení 153,- 153,- 153,- 153,- 153,- 153,-
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Přiobjednejte si zároveň

ESD regálové úložné nádoby jsou k 
dodání na našem online shopu.

NOVINKA od

595,-

Regály s boxy

www.denios.cz

pro optimální přehled a rychlý přístup k drobným dílkům

Skladovací přihrádky a organizéry 
DENIOS classic-line A

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

 W z polypropylenu (PP)
 W stohovatelné, tvarově stálé a robustní
 W na dně hrubý povrch, pro snadnější uchycení malých dílů
 W praktické madlo na přední straně pro bezpečnou manipulaci
 W teplotní odolnost od -10 °C do +60 °C

Etikety s ochranou fólií k 
individuálnímu popisu
 Obj. č. 265-166-S0, Kč 135,-

 Obj. č. 265-163-S0, Kč 109,-

Průhledná oddělující příčka 
pro větší přehlednost

 Obj. č. 265-165-S0, Kč 153,-

Pojistka proti vytažení 
přihrádky z regálu
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Provedení A1 A2 A2-B A2-L A3 A4 A5

Vnější rozměry 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 nosnost [kg] 2 3 3 3 10 25 35
zatížení [kg] 6 9 9 9 40 100 140
Balící jednotka (BJ) 30 ks 24 ks 20 ks 20 ks 24 ks 12 ks 6 ks
Obj. č. modrá verze 265-106-S0 265-111-S0 265-136-S0 265-131-S0 265-116-S0 265-121-S0 265-126-S0
Obj. č. červená verze 265-107-S0 265-112-S0 265-137-S0 265-132-S0 265-117-S0 265-122-S0 265-127-S0
Obj. č. žlutá verze 265-108-S0 265-113-S0 265-138-S0 265-133-S0 265-118-S0 265-123-S0 265-128-S0
Obj. č. zelená verze 265-109-S0 265-114-S0 265-139-S0 265-134-S0 265-119-S0 265-124-S0 265-129-S0
Obj. č. šedá verze 265-110-S0 265-115-S0 265-140-S0 265-135-S0 265-120-S0 265-125-S0 265-130-S0
Cena Kč / BJ 465,- 595,- 673,- 673,- 1.661,- 1.609,- 1.817,-

Příslušenství

Obj. č. Etikety (1 balení = 20 kusů) 265-141-S0 265-141-S0 265-141-S0 265-141-S0 265-142-S0 265-143-S0 265-144-S0
Cena Kč / balení 65,- 65,- 65,- 65,- 75,- 88,- 143,-

NOVINKAPřiobjednejte si zároveň

ESD úložné nádoby jsou k dodání na 
našem online shopu.

Úložné nádoby

Poradenství: 800 383 313

Stabilní skladovací přihrádky 
umožňují přehledné skladování 
malých předmětů.  Za účelem 
optimálního využití prostoru 
ve výrobě nebo ve skladu lze 
přihrádky stohovat nad sebe.

Přezkoušená kvalita, pro přehledné a prostorově úsporné skladování malých dílů

Skladovací přihrádky 
DENIOS pro-line A

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

od 465,-

Nástěnný držák z kovu, pro úložné 
boxy v provedení A1 až A3, 
Obj. č. 265-145-S0, Kč 361,-

 W z polypropylenu (PP)
 W stohovatelné, tvarově stále, kolem dokola nádoby okraj
 W madlo na přední straně
 W hladká vnitřní plocha pro snadné a rychlé čištění
 W teplotní odolnost od -10 °C do +60 °C
 W závěsná lišta na zadní straně k upevnění na nástěnný držák (jen pro provedení A1 až A3)
 W praktické madlo na zadní straně pro jednoduchou manipulaci v plném stavu (jen pro provedení A4 a A5)



od 4.250,-

Typ SB 60 SB 100 SB 200 SB 400 SB 550 SB 700 SB 1000

Vybavení bez odebíracího otvoru

Objem [l] 60 100 200 400 550 700 1000
Vnější rozměry 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. žlutá verze – 136-420-S0 129-346-S0 122-904-S0 136-421-S0 136-423-S0 156-598-S0
Obj. č. zelená verze – 145-285-S0 145-287-S0 145-289-S0 145-291-S0 145-293-S0 156-599-S0
Obj. č. oranžová verze 201-265-S0 145-284-S0 145-286-S0 145-288-S0 145-290-S0 145-292-S0 156-600-S0
Cena Kč / ks 4.250,- 5.200,- 6.450,- 8.800,- 10.900,- 12.800,- 13.600,-

 W zásobníky na posypový materiál od firmy DENIOS nabízejí mnoho funkčních detailů

Typ SB 100-O SB 200-O SB 400-O SB 550-O SB 700-O SB 1000-O

Vybavení s odebíracím otvorem

Objem [l] 100 200 400 550 700 1000
Vnější rozměry 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. žlutá verze 136-424-S0 129-347-S0 122-905-S0 136-425-S0 136-426-S0 156-602-S0
Obj. č. zelená verze 145-273-S0 145-275-S0 145-279-S0 145-281-S0 145-283-S0 156-603-S0
Obj. č. oranžová verze 145-272-S0 145-274-S0 145-276-S0 145-280-S0 145-282-S0 156-604-S0
Cena Kč / ks 6.300,- 7.550,- 9.950,- 12.300,- 13.900,- 14.700,-
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Obj. č. 145-274-S0

7.550,-

 Nyní k dodání zásobníky s objemem 
60 až 1.000 litrů!

Zásobníky na posypový materiál, 60 až 1000 litrů

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

 W velmi stabilní, vůči povětrnostním 
vlivům odolné nádoby z ekologického 
polyethylenu (PE)

 W odolnost vůči korozi a nárazům
 W víko snadno demontovatelné i bez nářadí
 W nádoby jsou uzamykatelné (zámek není 
součástí dodávky)

 W ve světle šedé s barevným víkem 
(volitelně žlutá, oranžová nebo zelená)

 W k dodání s nebo bez otvoru pro odebírání 
posypu

Nádoba na posypový materiál typ SB 300-O s objemem 200 l, 
s odebíracím otvorem a víkem

Zásobník na posypový materiál SB 100 s objemem 100 l, 
bez odebíracího otvoru a násypky

Obj. č. 136-420-S0

5.200,-

Zásobníky na posypový materiál v 7 
velikostech, volitelně s nebo bez otvoru pro 
odebírání posypu, k dodání tři různé barvy 
poklopů.



Obj. č. 145-276-S0

9.950,-

Pro typ SB 100/200 SB 400 SB 550

Obj. č. 4 otočná kolečka 129-348-S0 130-033-S0 136-494-S0
Cena Kč / ks 1.500,- 3.200,- 3.350,-

Obj. č. 4 podstavné nožičky 129-349-S0 130-034-S0 136-495-S0
Cena Kč / ks 1.100,- 2.950,- 3.150,-
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Poradenství: 800 383 313

Přiobjednejte si zároveň

K typům SB 100 až 550 lze 
dodat podvozek s kolečky 
nebo nožičkami (viz 
příslušenství)

Zásobníky na posypový materiál, 60 až 1000 litrů

Řídící kolečka

Soklové nožky

Nádoba na posyp typ SB 400-O s objemem 400 l, 
s odebíracím otvorem

Odolné panty jsou bezúdržbové a mají dlouhou 
životnost

Typy SB 100 - 1000 se mohou do sebe 
stohovat. Skladování více nádob na posyp tak 
např. během letních měsíců není náročné na 
úložný prostor.

Zásobník na posypový materiál typ SB 400, objem 400 l, 
bez odebíracího otvoru, podjízdný, na přání dodáme se 4 
řídícími kolečky.

Funkční detaily a užitečné 
příslušenství:

Pro zásobníky na posypový materiál SB 100 až SB 550 jsou volitelně k dodání řídící kolečka popř. nožičky (pro typ SB 400 a SB 550 se 
stabilním podvozkem). S tímto vybavením je umožněn transport (také v naplněném stavu) pomocí vysokozdvižného nebo paletového vozíku.

Podstavec se 4 nožičkami, 
pro typ SB 400 a SB 550

Podstavec se 4 řídícími kolečky, 
pro typ SB 400 a SB 550

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

Obj. č. 145-289-S0

8.800,-
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od 5.150,-

Vybavení 1 zásuvka, 2 police 3 zásuvky, 1 police 2 zásuvky, 2 police
2 zásuvky, dělící příčka, 

4 police
6 zásuvek, dělící příčka, 

2 police

Rozměr korpusu 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
Nosnost vložných polic [kg] 50 50 50 50 50
Nosnost zásuvek [kg] 25 25 25 25 25
Obj. č. dveře světle šedé 251-800-S0 251-802-S0 251-808-S0 251-804-S0 251-806-S0
Obj. č. dveře enciánově modré 251-801-S0 251-803-S0 251-809-S0 251-805-S0 251-807-S0
Cena Kč / ks 5.150,- 5.850,- 10.900,- 11.800,- 12.400,-

Vybavení 4 police
8 polic,

dělící příčka
4 police, dělící příčka,

16 zásuvek

Rozměr korpusu Š x H x V [mm] 1000 x 500 x 1800 1000 x 500 x 1800 1000 x 500 x 1800
Nosnost vložných polic [kg] 50 50 50
Nosnost zásuvek [kg] 25 25 25
Obj. č. dveře světle šedé 251-810-S0 251-812-S0 251-814-S0
Obj. č. dveře enciánově modré 251-811-S0 251-813-S0 251-815-S0
Cena Kč / ks 9.100,- 15.300,- 24.900,-

 W určeno pro každodenní používání v běžném provozu
 W police zinkované

od 9.100,-

Dílenské skříně na materiál

www.denios.cz Doprava zdarma     Dodací lhůta: 2 týdny 

Dílenské skříně se zásuvkami a zinkovanými policemi

Zásuvky umožní tříděné a přehledné 
skladování malých předmětů.

 W zásuvky s teleskopickými výsuvy - vysunutí 80 % 
 W vysoce kvalitní práškové lakování odolné proti poškrábání
 W křídlové dveře s madlem, cylindrický zámek a 2 klíče
 W police výškově nastavitelné v rastru po 33 mm
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od 8.750,-

od 15.500,-

 W dílenské skříně s velkým skladovacím objemem 
díky hloubce skříně 800 mm

Vybavení 4 vany, výsuvné
2 zásuvky 100 mm,

3 vany, výsuvné
3 zásuvky 100 mm, 3 vany, 

výsuvné

6 zásuvek 100 mm, 2 zásuvky 
200 mm, dělící příčka, 6 van, 

výsuvné

14 zásuvek 100 mm, dělící 
příčka, 4 vany, výsuvné

Rozměr korpusu 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
Nosnost jednotlivých úrovní [kg] 35 35 35 35 35
Obj. č. dveře světle šedé 251-844-S0 251-848-S0 251-858-S0 251-868-S0 251-872-S0
Obj. č. dveře enciánově modré 251-845-S0 251-849-S0 251-859-S0 251-869-S0 251-873-S0
Cena Kč / ks 8.750,- 9.700,- 18.300,- 24.100,- 27.600,-

Typ 930-4 930-4 1200-4 1200-4

Provedení 4 vložné police 4 vložné police 4 vložné police 4 vložné police
Rozměr korpusu 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
Verze dveří křídlové dveře Dveře se skleněnou výplní křídlové dveře Dveře se skleněnou výplní
Obj. č. dveře světle šedé 255-974-S0 255-978-S0 256-010-S0 256-014-S0
Obj. č. dveře enciánově modré 255-975-S0 255-979-S0 256-011-S0 256-015-S0
Cena Kč / ks 15.500,- 20.100,- 18.800,- 24.300,-

Dílenské skříně na materiál

Poradenství: 800 383 313  Doprava zdarma     Dodací lhůta: 2 týdny 

Robustní a osvědčené XXL skříně typové řady Cabo 
nabízí dostatečný skladovací prostor

Dílenské skříně XXL - ideální pro velké předměty

 W ocelová konstrukce s dlouhou životností
 W výškově nastavitelné vložné police v rastru po 15 mm
 W nosnost vložné police: 70 kg
 W skleněná výplň dveří z akrylového skla (3 mm) - pro rychlý 
přehled o obsahu skříně

Dílenské skříně s vysouvacími podlahovými vanami a zásuvkami

zásuvky a podlahové vany lze 
zcela vysunout
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Typ 1200-2 1200-4 1200-2 1200-4 1200-4 1600-8 1600-8 1600-8

Rozměr korpusu 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
Provedení 2 vložné police 4 vložné police 2 vložné police 4 vložné police 4 vložné police 8 vložných polic 8 vložných polic 8 vložných polic
Obj. č. dveře enciánově modré 255-934-S0 255-932-S0 255-940-S0 255-936-S0 255-942-S0 255-944-S0 255-946-S0 255-948-S0
Cena Kč / ks 12.900,- 14.500,- 14.700,- 15.500,- 17.300,- 18.100,- 19.600,- 21.700,-

Obj. č. dveře světle šedé 255-933-S0 255-931-S0 255-939-S0 255-935-S0 255-941-S0 255-943-S0 255-945-S0 255-947-S0
Cena Kč / ks 12.900,- 14.200,- 14.700,- 15.500,- 17.300,- 18.100,- 19.600,- 21.700,-

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: 2 týdny 

 W prostorově úsporné a bezpečné posuvné dveře

 W dlouhodobá ochrana před korozí
 W snadno čistitelné a hygienické
 W určeno pro vlhké a mokré místnosti

Typ 1000-4 1000-4 1000-4 1000-2 1000-2 1000-2 1000-4 1000-4 1000-4

Rozměr korpusu 
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

Provedení 4 police 4 police 4 police 2 police 2 police 2 police 4 police 4 police 4 police

Verze dveří křídlové dveře křídlové dveře křídlové dveře křídlové dveře křídlové dveře křídlové dveře křídlové 
prosklené dveře

křídlové 
prosklené dveře

křídlové 
prosklené dveře

Obj. č. 251-569-S0 251-570-S0 251-571-S0 251-581-S0 251-582-S0 251-583-S0 251-584-S0 251-585-S0 251-586-S0
Cena Kč / ks 22.900,- 27.200,- 31.400,- 16.800,- 20.800,- 22.100,- 32.300,- 37.800,- 40.600,-

Obj. č. 251-581-S0

od 16.800,-

denios.shop/cz-online

Více možností naleznete v 
našem internetovém obhodě!

Dílenské skříně na materiál

www.denios.cz

Skříně s posuvnými dveřmi typ Cabo

 W ocelová konstrukce s dlouhou životností
 W výškově nastavitelné vložné police (v rastru po 15 mm), pozinkované, 
nosnost 70 kg

 W cylindrický zámek se 2 klíči
 W ergonomické kovové madlo

praktické, prostorově úsporné skříně s posuvnými dveřmi, korpus světle šedý (RAL 7035), 
dveře volitelně enciánově modré (RAL 5010) nebo světle šedé (RAL 7035)

 W výplň z akrylového skla

S průhledem z akrylového skla

Víceúčelové skříně Inox - 
všestranné použití

 W univerzální použití, např. v oblasti medicíny nebo chemie
 W kartáčovaná nerez V2A-4301, 1 mm silná
 W odolné vůči chemikáliím, antimagnetické
 W křídlové dveře s cylindrickým zámkem
 W police jsou výškově nastavitelné v rastru po cca 20 mm
 W k dispozici ve 3 různých hloubkách
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Dílenské skříně na nářadí Ever

 W kvalitní konstrukce z ocelového plechu, svařovaná, práškově 
lakovaná

 W krytý zavírací mechanismus

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: 2 týdny 

od 4.650,-

Typ P-800-4 P-925-4 P-925-4 P-925-4 P-925-4 P-1200-4 P-1200-4 P-1200-4

Rozměr korpusu Š x H x V [mm] 800 x 380 x 1800 925 x 420 x 1950 925 x 420 x 1950 925 x 500 x 1950 925 x 600 x 1950 1200 x 420 x 1950 1200 x 500 x 1950 1200 x 600 x 1950
Provedení 4 police 4 police 4 vložné police 4 police 4 police 4 police 4 police 4 police
Obj. č. dveře světle šedé 252-029-S0 252-033-S0 – 252-034-S0 252-035-S0 252-038-S0 252-039-S0 252-040-S0
Obj. č. dveře enciánově modré 252-047-S0 – 252-051-S0 252-052-S0 252-053-S0 252-056-S0 252-057-S0 252-058-S0
Cena Kč / ks 4.650,- 5.200,- 5.250,- 7.150,- 7.950,- 7.950,- 8.200,- 9.050,-

Příslušenství

Obj. č. Přídavné police 252-059-S0 252-060-S0 252-060-S0 252-061-S0 252-062-S0 252-063-S0 252-064-S0 252-065-S0
Cena Kč / ks 730,- 780,- 780,- 860,- 920,- 860,- 1.200,- 1.300,-

Typ P-800-1 P-800-2 P-925-2 P-925-2 P-1200-2

Rozměr korpusu Š x H x V [mm] 800 x 380 x 750 800 x 380 x 1000 925 x 420 x 1000 925 x 420 x 1200 1200 x 420 x 1200
Provedení 1 police 2 police 2 police 2 police 2 police
Obj. č. dveře světle šedé 252-027-S0 252-028-S0 252-031-S0 252-032-S0 252-037-S0
Obj. č. dveře enciánově modré 252-045-S0 252-046-S0 252-049-S0 252-050-S0 252-055-S0
Cena Kč / ks 4.100,- 4.250,- 4.500,- 4.950,- 6.250,-

Příslušenství

Obj. č. Přídavné police 252-059-S0 252-059-S0 252-060-S0 252-060-S0 252-063-S0
Cena Kč / ks 730,- 730,- 780,- 780,- 860,-

Dílenské skříně na materiál

Poradenství: 800 383 313

Dílenské skříně na nářadí vhodné do běžného provozu. Korpus 
práškově lakovaný v barvě světle šedé (RAL 7035), dveře volitelně 
světle šedé nebo enciánově modré (RAL 5010).

 W všestranně použitelné, k dodání v různých rozměrech

 W snadná instalace na místě použití 
 W s madlem a bezpečnostním zámkem, vč. 2 klíčů
 W zinkované police
 W police výškově nastavitelné v rastru po cca 50 mm, nosnost 50 kg



 W konstrukce z ocelového plechu
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www.denios.cz

geprüfte
Sicherheit

Objem [l] 60 80 100

Ø x V [mm] 380 x 630 400 x 755 420 x 835
Obj. č. 137-541-S0 137-543-S0 164-438-S0
Cena Kč / ks 2.700,- 2.950,- 3.300,-

Příslušenství pozinkované víko
Obj. č. 137-542-S0 137-544-S0 164-738-S0
Cena Kč / ks 550,- 660,- 790,-

Typ AB 100 AB 100-V

Objem [l] 95 95
Vnější rozměry D x Š x V [mm] 450 x 450 x 870 450 x 450 x 870
Obj. č. stříbrná verze 116-772-S0 116-775-S0
Obj. č. žlutá verze 116-773-S0 116-776-S0
Cena Kč / ks 4.350,- 5.050,-

Příslušenství
Pozinkovaný vnitřní kbelík 

pro AB 100 –

Obj. č. 116-761-S0 –
Cena Kč / ks 1.800,- –

Přiobjednejte si zároveň

Speciální sběrače a bezpečnostní nádoby

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

Speciální nádoba na odpad

 W samočinně uzavírací klapky
 W 2 postranní madla
 W jako příslušenství k dodání pozinkovaná vnitřní nádoba

 W z ocelového plechu, 
žárově pozinkovaného dle 
EN ISO 1461

od 2.700,-

Sběrné nádrže na odpadky

 W dvě boční madla pro snadný 
transport

 W příslušenství: pozinkované víko

Sada piktogramů (balení = 6 kusů), 
Obj. č. 154-062-S0, Kč 640,-

sběrná nádoba, objem 60 litrů  
(k dodání víko jako příslušenství)



 W díky velké klapce v horní části bude pojmut i 
velkoobjemový odpad

Obj. č. 117-834-S0

4.150,-

Materiál ocel ocel nerez

Objem [l] 73 73 73
Vnější rozměry D x Š x V [mm] 400 x 400 x 680 400 x 400 x 680 400 x 400 x 680
Barva sudu šedá verze červená verze –
Barva víka modrá verze červená verze –
Obj. č. 210-633-S0 117-834-S0 188-618-S0
Cena Kč / ks 4.500,- 4.150,- 7.500,-
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Poradenství: 800 383 313

CENOVÝ HIT

Speciální sběrače a bezpečnostní nádoby

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: 2 - 3 týdny 

Sběrné nádoby z nerezové oceli, 
Obj. č. 188-618-S0, Kč 7.500,-

Výklopný kryt je možné při vyprazdňování odstranit.

Sběrné nádoby z ocelového plechu šedé (RAL 7035) 
s výkyvným víkem v modré barvě (RAL 5010), 
Obj. č. 210-633-S0, Kč 4.500,-

 W solidní konstrukce z ocelového plechu se 2 postranními úchyty
 W samouzavíratelné a praktické zaklapávací víko bez pružiny
 W s odnímatelnou horní částí
 W samozhášecí
 W TÜV / GS přezkoušeno

Sběrná nádoba na čistící vlnu

Sběrné nádoby z ocelového plechu červené (RAL 3000)



Objem [l] 9 20

Vnější rozměry D x Š x V [mm] 300 x 200 x 230 400 x 300 x 235
Rozměry vnitřní D x Š V [mm] 260 x 160 x 215 355 x 255 x 215
Obj. č. 117-924-S0 117-925-S0
Cena Kč / ks 1.400,- 1.850,-

Obj. č. 117-888-S0

10.700,-

od 6.250,-

Provedení montáž na stěnu nádoba ve formě stojanu

Objem [l] 6 6 30
Ø x V [mm] 140 x 375 140 x 375 200 x 950
Obj. č. 129-600-S0 129-603-S0 129-605-S0
Cena Kč / ks 6.650,- 6.250,- 8.600,-

 W nádoba v tvarově pěkném designu k oddělenému sběru 
knoflíkových akumulátorů a blokových baterií
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Přiobjednejte si zároveň

Stohovatelné nádoby, objem 90 až 400 litrů

od 4.200,-

Bezpečnostní nádoba na staré baterie

Nádoba na sběr starých akumulátorů, objem 670 litrů

Box na sběr starých baterií

s velkým 
průzorem ke 
konstrole obsahu

Detailní vyobrazení: 
2-Komorový systém pro tříděný 
sběr knofl íkových akumulátorů 
a baterií.

nádoba na sběr baterií, 30 litrů, 
Obj. č. 129-605-S0, Kč 8.600,-

Nádoba na sběr baterií, k montáži 
na stěnu, Obj. č. 129-600-S0, 
Kč 6.650,-

Nádoba na sběr starých baterií

 W z plastu odolného vůči kyselinám
 W s velkým průzorem ke kontrole 
obsahu

 W stabilní provedení z kvalitního, nárazuvzdorného plastu
 W vždy jeden vhazovací otvor na baterie a jeden na knoflíkové akumulátory
 W kryt s plombovacími uzávěry

nádoba na sběr baterií, 6 litrů, Obj. č. 129-603-S0, 
Kč 6.250,-

Obj. č. 117-889-S0, Kč 1.900,-

Víko
 W z vysoce kvalitního plastu s odolností proti proražení

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

 W rozměry Š x H x V (mm):
vnější 1200 x 1000 x 790
vnitřní: 1100 x 910 x 610

 W splňuje legislativní požadavky ADR a RID na malé kontejnery
 W stabilní provedení z kvalitního, nárazuvzdorného polypropylenu
 W díky zesílenému materiálu vhodná i na použité baterie



Vnější rozměry 
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-S0 169-482-S0 169-484-S0
Cena Kč / ks 1.800,- 2.450,- 2.650,-

od 1.800,-od 1.800,-

 W praktické boxy s madlem a víkem pro bezpečnou 
manipulaci se zářivkami

 W k ekologickému sběru a vnitropodnikové přepravě zářivek
 W splňuje požadavky dle ADR 1.1.3.10 c

Vnější rozměry D x Š x V [mm] 1670 x 750 x 1000 2070 x 750 x 1000

Obj. č. 248-725-S0 248-726-S0
Cena Kč / ks 23.100,- 25.600,-
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Poradenství: 800 383 313

Přiobjednejte si zároveň

Nádoba pro zářivky

Boxy pro zářivky

Box na zářivky, s dveřmi a odklápěcím víkem

Box pro snadný transport zářivek.

Skladovací a přepravní box na 
zářivky, 600, 1200 a 1500 mm

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

Obj. č.
170-972-S0520,-

 W ke skladování a vnitropodnikový transport
 W vyrobeno z lehkého a robustního polyethylenu
 W k dodání na přání: konzole pro zavěšení (viz příslušenství), 
např. k zavěšení na vidlicový vozík nebo pracovní plošinu

Konzole pro zavěšení boxů 
na zářivky, např. na pracovní 
plošinu, s upínacím pásem pro 
upevnění ke sběrnému boxu na 
zářivky

 W z pozinkovaného ocelového plechu
 W světlá výška díky podstavným nožičkám umožní přepravu paletovým nebo 
zdvižným vozíkem

 W závěsná oka pro jeřáb
 W kapacita: cca 1.100 zářivek s Ø 25 mm, případně cca 500 zářivek s Ø 37 mm

Bezpečnostní nádoby pro zářivky

Příklad použití



 W variabilní systém se sloupky a příčníky
 W rychlá a jednoduchá montáž
 W ideální pro použití uvnitř objektů

Provedení
Počátečný a 

koncový sloupek
Střední sloupek Rohový sloupek

Příčný nosník 
1000 mm

Příčný nosník 
1200 mm

Příčný nosník 
1500 mm

Příčný nosník 
2000 mm

Bezpečnostní 
zábradlí

Vnější rozměry 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 povrchovou úpravou 180-229-S0 180-230-S0 180-231-S0 180-235-S0 180-236-S0 180-237-S0 180-262-S0 240-912-S0
Cena Kč / ks 2.800,- 2.800,- 2.900,- 1.650,- 1.950,- 2.250,- 2.900,- 5.950,-

Obj. č. zinkovaný s plastovou povrcho-
vou úpravou 180-232-S0 180-233-S0 180-234-S0 180-263-S0 180-264-S0 180-265-S0 180-266-S0 –

Cena Kč / ks 3.550,- 3.750,- 3.800,- 2.250,- 2.500,- 3.350,- 3.800,- –

Koncový sloupek
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Příslušenství
Upevňovací kotva (pro betono-

vou podlahu) 12/120, 1 kus
Univerzální hmoždinka

(se šroubem) 10/100, 1 kus

Obj. č. 233-428-S0 233-427-S0
Cena Kč / ks 320,- 190,-

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

Ochranná zábradlí

Snadná a rychlá montáž Tvarované, žádné popruhy a šrouby.

 W extrémně robustní, masivní ochranné zábradlí z profilové oceli pro vysoké 
zatížení

 W odděluje dopravní cesty (např. cesty pro osoby a vysokozdvižné vozíky), 
chrání pracovní prostor a vybavení hal

 W tvarově stálý, snadno rozšiřitelný
 W výška: 1000 mm
 W upevnění k podlaze pomocí 4 kusů univerzálních hmoždinek (10/100) nebo 4 
upevňovacích kotev (12/120) k betonové podlaze (k dodání na přání)

 W síla stěny 3 mm, podlahová deska: 200 x 200 x 10 mm
 W pro venkovní použití: žárově zinkovaná a práškově lakovaná verze (žlutá)
 W pro použití uvnitř: práškově lakovaná verze (žlutá)

Střední sloupek Rohový sloupek



Příslušenství
Prodlužovací sada, žárově zinko-
vaná a práškově lakovaná, žlutě

Kryt na boční uzávěr nájezdových 
ochranných prdekn (C-profi l)

Univerzální hmoždinka
(se šroubem) 10/100, 1 kus

Upevňovací kotva (pro betonovou 
podlahu) 12/120, 1 kus

Obj. č. 207-500-S0 207-498-S0 233-427-S0 233-428-S0
Cena Kč / ks 740,- 43,- 190,- 320,-

Krátký popis výrobku Vnější roh, rozměry viz nákres nahoře Vnitřní rohy, rozměry viz nákres nahoře

Obj. č. s plastovou povrchovou úpravou 207-493-S0 207-496-S0
Cena Kč / ks 1.600,- 1.600,-

Obj. č. zinkovaný s plastovou povrchovou úpravou 207-494-S0 207-497-S0
Cena Kč / ks 1.950,- 1.950,-

Krátký popis výrobku
Nájezdový ochranný 

profi l Š 1000 mm
Nájezdový ochranný 

profi l Š 1200 mm
Nájezdový ochranný 

profi l Š 1500 mm
Nájezdový ochranný 

profi l Š 2000 mm
Sloupky

Vnější rozměry 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-S0 207-485-S0 207-486-S0 207-487-S0 207-478-S0
Cena Kč / ks 1.100,- 1.300,- 1.450,- 1.850,- 1.900,-

Obj. č. zinkovaný s plastovou povrchovou úpravou 207-488-S0 207-489-S0 207-490-S0 207-491-S0 207-479-S0
Cena Kč / ks 1.650,- 1.950,- 2.150,- 2.650,- 3.050,-

 W flexibilní systém nájezdové ochrany pro vnitřní i vnější použití
 W masivní ocelové díly pro maximální absorpci působících sil

Krátký popis výrobku
Nájezdový ochranný Nájezdový ochranný Nájezdový ochranný Nájezdový ochranný 
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 W Rohové laťkové zábradlí z hliníku,
k použití na vnitřní i venkovní rohy

rohové laťkové zábradlí z hliníku, 
nastavení úhlu mezi 90° a 180°, 
Obj. č. 248-487-S0, Kč 1.450,-

Přiobjednejte si zároveň

Ochranné rámy

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

Ochranný rám Safe, pro fl exibilní ochranu objektů

S nájezdovým ochranným rámem ochráníte Vaše 
vybavení a postaráte se tak o bezpečnost a 
bezproblémový chod Vašeho provozu

 W efektivní ochrana sloupků, vzpěr, pracovišť 
atd. před případným poškozením způsobeným 
vysokozdvižnými nebo transportními vozíky

 W flexibilní systém nájezdové ochrany pro 
vnitřní i vnější použití

 W bezproblémová montáž
 W vhodné na dlouhé rovné trasy i na cesty s 
mnoha zatáčkami

 W síla stěny 3 mm, podlahová deska:
160 x 140 x 10 mm

 W pro každý sloupek jsou potřeba 4 hmoždinky
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NOVINKA

Příslušenství
Upevňovací kotva (pro betono-

vou podlahu) 12/120, 1 kus
Univerzální hmoždinka

(se šroubem) 10/100, 1 kus

Obj. č. 233-428-S0 233-427-S0
Cena Kč / ks 320,- 190,-

Ochranná zábradlí

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu  

Provedení
Počátečný a

koncový sloupek
Střední sloupek Rohový sloupek

Příčný nosník 
1000 mm

Příčný nosník 
1200 mm

Příčný nosník 
1500 mm

Příčný nosník 
2000 mm

Vnější rozměry 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 povrchovou úpravou 248-367-S0 248-365-S0 248-363-S0 248-355-S0 248-356-S0 248-357-S0 248-358-S0
Cena Kč / ks 2.500,- 2.600,- 2.500,- 1.600,- 1.800,- 2.150,- 2.600,-

Obj. č. zinkovaný s plastovou povrchovou 
úpravou 248-368-S0 248-366-S0 248-364-S0 248-359-S0 248-360-S0 248-361-S0 248-362-S0

Cena Kč / ks 3.600,- 3.600,- 3.550,- 2.250,- 2.550,- 3.050,- 3.700,-

 W jednoduchý a variabilní systém se sloupky a zábranami, 
jednoduchá montáž

 W kompaktní rozměry

Nájezdová ochrana - zábradlí

 W tvarované, žádné popruhy a šrouby
 W přizpůsobitelná na různé objekty
 W upevnění k podlaze pomocí 4 kusů univerzálních hmoždinek 
(10/100) nebo 4 upevňovacích kotev (12/120) k betonové podlaze 
(k dodání na přání)

 W stabilní sloupky se sílou stěny 3 mm a černým krytem, podstavec 
140 x 160 x 10 mm

 W zábrany se sílou stěny 3 mm, 60 x 40 mm, po 1 kusu
 W pro venkovní použití: žárově zinkováno a práškově lakováno  žlutě
 W pro použití uvnitř: práškově lakováno žlutě

Robustní ochranné zábradlí z profilované oceli, k umístění venku 
i vevnitř Jednoznačně oddělí dopravní cesty, chrání pracoviště, 
inventář i budovu.

Zábradlí, délka 1000, 1200, 1500 nebo 2000 mm

Střední sloupek Rohový sloupekKoncové sloupky



Typ 600 900 1200

Výška [mm] 600 900 1250
Průměr [mm] 200 200 200
Obj. č. 242-281-S0 242-282-S0 242-283-S0
Cena Kč / ks 9.850,- 10.500,- 12.200,-

Typ 190-1 190-2

Provedení samostatné laťky Dvojité laťky
Vnější rozměry Š x V [mm] 1900 x 320 1900 x 620
Obj. č. 242-278-S0 242-279-S0
Cena Kč / ks 20.600,- 24.900,-

 W vysoce kvalitní PE provedení
 W výstražný, fluorescentní tón barvy “lime“
 W náraz absorbující pěnové náplně

Typ 120

Vnější rozměry Š x H x V [mm] 1200 x 100 x 100
Obj. č. 242-280-S0
Cena Kč / ks 5.100,-

 W pro masivní ochranu na místech s velkým rizikem nebezpečí
 W masivní stojan se třemi nožičkami
 W Ø laťky: 200 mm
 W k dodání i dvojité laťky

 W robustní konstrukce pro použití venku i uvnitř
 W odolnost vůči korozi, dlouhá životnost
 W na přání k dodání i ve speciálních rozměrech
 W jednoduchá a rychlá montáž, vč. montážní sady
 W kovový podstavec pozinkovaný a lakovaný, vč. upevňovací sady
 W každá noha je 4násobně zafixována k podlaze
 W odolnost vůči UV a vůči povětrnostním vlivům

NOVINKA
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Nájezdová ochrana z plastu

Masivní ochrana z plastu ve výrazném barevném provedení. 
Zabezpečení regálu, ochrana před poškozením nebo přesné 
zabezpečení - program nájezdová ochrana Castra - koncept 
pro zabezpečení stávajícího vybavení.

Nájezdová ochrana Castra

Zabezpečení regálu

Zajištění cest

Podlahové bariéry
 W k použití jako ochrana stěn nebo 
podlah v nakládacích zónách nebo 
oblastech

 W zabrání nechtěnému poškození
 W zřetelné ohraničení např. 
nakládacích zón

 W prostorově úsporný, nápadný 
ochranný sloupek, vhodný k 
umístění do nepřehledných rohů 
nebo vjezdů

Nájezdové ochranné 
sloupky

 W Ø laťky 140 mm, Ø vnějšího sloupku: 180 mm
 W efektivní nájezdová ochrana

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

Typ 110-1 240-1 110-2 240-2

Provedení samostatné 
laťky

samostatné 
laťky Dvojité laťky Dvojité laťky

Vnější rozměry Š x V [mm] 1100 x 420 2400 x 420 1100 x 620 2400 x 620
Obj. č. 242-272-S0 242-273-S0 242-275-S0 242-276-S0
Cena Kč / ks 15.400,- 16.800,- 17.400,- 18.900,-

Nájezdová regálová ochrana je k dodání ve verzi 
jednoduchých nebo dvojitých příček

od 15.400,-



Nájezdová ochrana regálů

 W jednoduchá a rychlá montáž
 W absorpce nárazu až do síly nárazu 2,4 tun
 W elastická, odpružená, tvarově stálá

od 1.350,-

Typ U-Profil Roh

Provedení včetně 2 vodivých koleček včetně 1 vodivého kolečka
Vnější rozměry Š x H x V [mm] 160 x 160 x 400 160 x 160 x 400
Síla materiálu [mm] 6 6
Obj. č. 219-757-S0 219-756-S0
Cena Kč / ks 2.500,- 2.150,-

Typ Roh Roh Roh Roh U-Profil U-Profil U-Profil U-Profil

Vnější rozměry 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
Síla materiálu [mm] 5 6 6 6 5 6 6 6
Obj. č. 248-457-S0 180-221-S0 180-222-S0 180-223-S0 248-458-S0 180-224-S0 240-900-S0 240-901-S0
Cena Kč / ks 750,- 1.500,- 3.150,- 4.250,- 1.200,- 1.750,- 2.950,- 3.900,-

Cena Kč / ks od 4 ks 690,- – – – 1.100,- – – –

Typ S M L XXL

Šíře regálových stojen 70-87 mm 88-100 mm 101-120 mm 111-120 mm
Obj. č. 207-400-S0 207-401-S0 207-402-S0 240-233-S0
Cena Kč / ks 1.400,- 1.550,- 1.750,- 1.650,-

Cena Kč / ks od 10 ks 1.350,- 1.450,- 1.700,- 1.600,-
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 W ochrana majetku, budov, zaměstnanců
 W ideální pro ochranu regálů, rohů nebo průjezdných prostor
 W ocel, práškově lakovaná, žlutá barva s černými reflexními pruhy

od 690,-

Příslušenství
Univerzální hmoždinka (se šroubem) 

10/100, 1 kus
Upevňovací kotva (pro betonovou 

podlahu) 12/120, 1 kus

Obj. č. 233-427-S0 233-428-S0
Cena Kč / ks 190,- 320,-

Snadno namontovatelná nájezdová ochrana 
pro regály je netoxická, plně recyklovatelná a 
vyznačuje se dlouhou životností

Nájezdová ochrana

Ochrana regálových sloupků

 W pro více bezpečnosti a ochranu regálů
 W nezničitelný balistický plast
 W vhodná pro nízkoteplotní sklady, vydrží permanentní 
extrémní teploty do -40 °C 

 W není nutná demontáž při vyjímání palet
 W optimálně přizpůsobená forma, nestrhává se při 
nájezdu a výjezdu palet 

 W velmi dobrá viditelnost díky signální barvě 
 W typy L a XXL jsou dodávány včetně nářadí pro montáž

Nájezdová ochrana včetně vodících koleček odvádí 
velkou část laterální síly

Pro nájezdovou ochranu jsou potřeba 
4 upevňovací hmoždinky (L profil), 
případně 6 hmoždinek (U profil)

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: 2 - 3 týdny 

Nájezdová ochrana je 
vhodná pro pevně umístěné 
regály ve spojení s 
přepravou v prostoru podél 
regálu. Nájezdová ochrana 
je ideální pro ochranu 
regálových stojin, rohů 
nebo průjezdných prostorů. 
Nájezdová ochrana dle DIN 
4844 je dostupná ve 
4 verzích.

 W nájezdová ochrana je vhodná pro pevně umístěné regály ve spojení s přepravou v prostoru podél regálu



Nájezdová ochrana regálů

 W čelní, případně postranní ochrana regálů proti nárazu
 W možnost nastavení (až 200 mm na každý ochranný roh)
 W vícestranná ochrana regálových sloupků

Nájezdová ochrana regálů proti nárazu, z oceli

Typ E 1 D 2 D 2.1

Provedení pro regál se šířkou od 900 do 1300 mm pro regál se šířkou od 1700 do 2100 mm pro regál se šířkou od 2300 do 2700 mm
Vnější rozměry í H x V [mm] 190 x 500 190 x 500 190 x 500
Obj. č. 233-420-S0 233-421-S0 233-422-S0
Cena Kč / sada 7.100,- 8.500,- 9.350,-
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Ochranné profily
 W velmi dobře viditelné výstražné značení
 W dlouhá životnost
 W jednoduché a rychlé ukotvení díky předvrtaným 
otvorům a přiloženým šroubům a hmoždinkám

 W chraňte rohy, hrany, sloupy atd. za minimálních 
nákladů

 W vysoká míra odolnosti vůči nárazům a tvarová stálost
 W vhodné pro vnitřní i venkovní prostory
 W výška: 900 mm, šířka bočních hran: 84 mm, síla: 14 mm
 W dodáváno v páru

Univerzálně použitelné ochranné profily jsou zhotoveny z 
odolného plastu a zesíleny zevnitř kovovým jádrem

Typ žluté/černé verze reflexní žluté/černé verze červená/bílá verze

Obj. č. 207-403-S0 207-405-S0 207-404-S0
Cena Kč / ks* 2.950,- 3.150,- 2.950,-

*Kus = 1 karton se 2 ochrannými rohy

 W pro použití uvnitř budov
 W stávající ze dvou masivních ochranných rohů a dvou příček
 W z oceli, žlutě lakováno s černými signálními pruhy
 W upevnění k podlaze pomocí 12 kusů univerzálních hmoždinek (10/100) 

nebo 12 upevňovacích kotev (12/120) k betonové podlaze (k dodání na 
přání)

 W jednoduchá montážrozměr H x V mm (190 x 500 mm)

Nastavitelná šířka (až 200 mm 
na každý ochranný roh)

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: 2 - 3 týdny 



Typ R 3.3 R 7.3 R 10.3 R 7.6 R 10.6 R 12.7 R 12.10

Vnější rozměry 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. pro použití uvnitř budov 145-165-S0 145-167-S0 145-171-S0 145-172-S0 145-173-S0 145-174-S0 145-175-S0
Cena Kč / ks 2.900,- 3.100,- 3.350,- 3.700,- 3.950,- 4.500,- 4.850,-

Obj. č. vnitřní a vnější 145-176-S0 145-177-S0 145-178-S0 145-179-S0 145-180-S0 145-181-S0 145-182-S0
Cena Kč / ks 3.200,- 3.750,- 4.050,- 4.400,- 4.700,- 5.650,- 5.950,-

Typ 6.5 10 15 20 H 6.5 H 10 H 15 H 20

Vnější rozměry 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. pro použití uvnitř budov 207-456-S0 207-457-S0 207-458-S0 207-459-S0 207-464-S0 207-465-S0 207-466-S0 207-467-S0
Cena Kč / ks 6.250,- 6.700,- 7.600,- 8.700,- 8.350,- 8.900,- 10.100,- 10.700,-

Obj. č. vnitřní a vnější 207-460-S0 207-461-S0 207-462-S0 207-463-S0 207-468-S0 207-470-S0 207-471-S0 207-472-S0
Cena Kč / ks 8.250,- 9.100,- 10.500,- 11.300,- 11.300,- 11.900,- 12.900,- 13.800,-

 W více ochrany a bezpečnosti pro zaměstnance i stroje

 W průměr 108 mm, síla stěny 3,6 mm
 W absorbuje nárazy
 W masivní nájezdová ochrana k 
zabezpečení důležitých zařízení

Provedení
Univerzální hmoždinka (se šroubem) 10/100, 

1 kus
Upevňovací kotva (pro betonovou podlahu) 12/120, 

1 kus
Univerzální sada hmoždinek včetně šroubů pro 

každý nájezdový ochranný rám

Obj. č. 233-427-S0 233-428-S0 207-473-S0
Cena Kč / ks 190,- 320,- 1.050,-

od 2.900,-
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Obloukové zábrany

Chraňte Vaše hodnotná zařízení pomocí protinárazových obloukových zábran 
Extreme

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

Protinárazové obloukové zábrany

 W ochranný systém ze stabilní ocelové konstrukce (síla stěny 3 mm) k 
zabezpečení citlivých provozů, průjezdových cest nebo regálů

 W trubkový materiál (Ø 76 mm) z jednoho kusu - žádné sváry
 W upevnění k podlaze pomocí 8 kusů univerzálních hmoždinek (10/100) 
nebo 8 upevňovacích kotev (12/120) k betonové podlaze (k dodání na 
přání)

 W k použití uvnitř: žlutě práškově lakováno s černými signálními pruhy
 W k použití uvnitř i venku: žárově zinkováno, žlutě práškově lakováno s 
černými signálními pruhy

 W s navařenou patkou (160 x 140 x 10 mm) k přišroubování

Protinárazové obloukové zábrany Extreme

 W žádné sváry
 W extrémně odolné trubkové rámy z kvalitní oceli k 
ochraně před najetím

 W připevnění k podlaze pomocí 8 upevňovacích 
kotev (16/140), k dodání na přání

 W k použití uvnitř: žlutě práškově lakováno, s 
černými signálními pruhy

 W patka k přišroubování: 200 x 140 x 10 mm
 W k použití uvnitř i venku: žárově zinkováno, 
žlutě práškově lakováno, s černými 
signálními pruhy



od 3.750,-

 W s integrovanou ochranou před podjetím
 W ochranný rám z kvalitní a vysoce odolné 
oceli

 W upevnění k podlaze přišroubováním 4mm 
ocelových patek

Vnější rozměry Š x V [mm] 750 x 350 1000 x 350 750 x 600 1000 x 600

Obj. č. 172-870-S0 172-871-S0 172-872-S0 172-873-S0
Cena Kč / ks 3.750,- 4.300,- 4.900,- 5.450,-
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 W flexibilní obloukové zábrany (až 10°) z 
vysoce kvalitní oceli

 W vč. UV stabilních pružných dílů z PU
 W minimalizují škody při najetí, podlaha 
není tolik zatěžována

od 4.050,-

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

Vnější rozměry 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. pro použití uvnitř budov 248-330-S0 248-331-S0 248-332-S0 248-333-S0 248-334-S0 248-335-S0 248-336-S0
Cena Kč / ks 4.050,- 4.300,- 4.600,- 4.950,- 5.200,- 6.800,- 7.150,-

Obj. č. zvenku a zevnitř 248-337-S0 248-338-S0 248-339-S0 248-340-S0 248-341-S0 248-342-S0 248-343-S0
Cena Kč / ks 4.550,- 4.950,- 5.050,- 5.650,- 5.650,- 8.100,- 8.350,-

Přiobjednejte si zároveň

Obloukové zábrany

Obloukové zábrany s výplní

 W zabraňuje nebezpečnému najetí vidlic 
vysokozdvižného vozíku do drahých zařízení

 W obloukové zábrany (Ø 76 mm) jsou nalakovány 
výstražně žlutou barvou s černými pruhy

 W tloušťka výplně 4 mm, 
výška výplně 150 mm při celkové výšce 350 mm
výška výplně 400 mm při celkové výšce 600 mm

 W pro instalaci uvnitř budov
 W upevnění k podlaze pomocí 8 kusů univerzálních 
hmoždinek (10/100) nebo 8 upevňovacích kotev 
(12/120) k betonové podlaze (k dodání na přání)

Flexibilní obloukové zábrany

 W tloušťka stěny 3 mm, Ø  76 mm, patka:
160 x 140 x 10 mm

 W maximální sklon:
55 mm při výšce 390 mm
95 mm při výšce 640 mm
190 mm při výšce 1240 mm

 W k použití uvnitř: žlutě práškově lakováno,
s černými pruhy

 W k použití uvnitř i venku: žárově zinkováno,
žlutě práškově lakováno, s černými pruhy

 W k upevnění je potřeba upevňovací sada
(obj.č. 207475)

Upevňovací sada pro 2 pružné elementy 
(1 oblouková zábrana)

Obj. č.
207-475-S01.100,-

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 
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 W zastaví paletové vozíky, pojízdné boxy, 
transportní vozíky,...

 W chrání stroje, řídící jednotky, bezpečnostní 
zařízení aj. před poškozením v důsledku najetí

 W slouží pro vytvoření odstupů od stěn, zařízení, 
řídících jednotek atd.

od 1.600,-

 W žlutě lakováno s černými signálními pruhy
 W stabilní trubková konstrukce ze 3 mm silné kvalitní 
oceli

 W průměr: 76 mm, celková výška:  86 mm
 W nízká konstrukční výška - prostor je chráněný, ale 
přesto zůstává přístupný

 W upevnění k podlaze pomocí 4/6 kusů univerzálních 
hmoždinek (10/100) nebo 4/6 upevňovacích kotev 
(12/120) k betonové podlaze (k dodání na přání)

 W na přání i ve speciálních rozměrech

Provedení
Univerzální hmoždinka

(se šroubem) 10/100, 1 kus
Upevňovací kotva (pro betono-

vou podlahu) 12/120, 1 kus

Obj. č. 233-427-S0 233-428-S0
Cena Kč / ks 190,- 320,-

Rohové obloukové zábrany
 W optimální nájezdová ochrana rohů
 W stabilní, ohnutá trubková konstrukce ze 3 mm silné kvalitní oceli
 W průměr: 76 mm
 W rohové obloukové zábrany s hmoždinkami k upevnění (12 kusů ke 
každé ochraně)

 W k dodání ve 3 výškách

Pro rohové obloukové zábrany je zapotřebí 12 speciálních hmoždinek, viz příslušenství

Nájezdová ochranná svodidla

S rohovými nájezdovými svodidly jsou 
zabezpečeny rohy a úzká místa

Vnější rozměry Š x V [mm] 400 x 86 800 x 86 1200 x 86

Obj. č. 165-527-S0 165-528-S0 165-529-S0
Cena Kč / ks 1.600,- 2.100,- 2.500,-

Rozměr korpusu Š x H x V [mm] 638 x 638 x 86

Obj. č. 207-453-S0
Cena Kč / ks 2.750,-

Typ RE 4 RE 6 RE 12

Vnější rozměry 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-S0 165-531-S0 165-532-S0

Cena Kč / ks 5.050,- 6.850,- 8.450,-

Obj. č. zinkovaný s plastovou po-
vrchovou úpravou 165-533-S0 165-534-S0 165-535-S0

Cena Kč / ks 5.850,- 7.950,- 9.600,-

Obloukové zábrany

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 



Typ SB L1 SB L2 SB L3 SB V1 SB V2 SB V3

Vnější rozměry Š x V [mm] 1000 x 1000 1500 x 1000 2000 x 1000 1000 x 1000 1500 x 1000 2000 x 1000
Povrch lakovaná verze lakovaná verze lakovaná verze zinkovaná verze zinkovaná verze zinkovaná verze
Obj. č. 157-947-S0 157-949-S0 157-951-S0 157-952-S0 157-955-S0 157-956-S0
Cena Kč / ks 2.600,- 3.050,- 3.400,- 2.650,- 2.900,- 2.950,-

 W optimální bezpečnost pro provozní zařízení
 W ochrana před případným poškozením např. regálů, strojů, hasicích zařízení
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 W ušetřete si čas a energii potřebnou k demontáži pevných ochranných oblouků
 W k dočasnému uzavření nebo uvolnění prostoru, např. přístupové cesty k regálu

Oblouková zábrana, Ø 76

 W 4 mm silné ocelové patky upevněny k podlaze 
přišroubováním

 W trubkový rám je zasunut do připevněné podlahové patky 
a zafixován

 W krycí destička chrání před uvolněním a zašpiněním
 W upevnění k podlaze pomocí 8 kusů univerzálních 

hmoždinek (10/100) nebo 8 upevňovacích kotev (12/120) 
k betonové podlaze (k dodání na přání)

 W ochranný rám z kvalitní a vysoce odolné oceli
 W ocelové obloukové zábrany (Ø 76 mm), lakované 
výstražně žlutou barvou s černými signálními pruhy

 W pro instalaci uvnitř budov

Š x V [mm] 750 x 350 1000 x 350 750 x 600 1000 x 600

Obj. č. s plastovou 
povrchovou úpravou 180-225-S0 180-226-S0 180-227-S0 180-228-S0

Cena Kč / ks 4.550,- 4.800,- 5.100,- 5.400,-

Provedení
Univerzální hmož-

dinka (se šroubem) 
10/100, 1 kus

Upevňovací kotva (pro 
betonovou podlahu) 

12/120, 1 kus

Obj. č. 233-427-S0 233-428-S0
Cena Kč / ks 190,- 320,-

Podlahové bariéry

Ochranné zábradlí
 W k zabezpečení a ohraničení 
vnitropodnikových cest a ohrožených 
prostor

 W trubka Ø: 42 mm, s patkou nohy
Ø 120 mm

 W síla stěny: 2 mm
 W dodávka včetně hmoždinek k upevnění 
do betonového základu

 W v žárově zinkovaném provedení, 
na přání s dodatečným práškovým 
lakováním v barvě výstražně žluté, 
RAL 1018 a s černým varovným 
značením (k nalepení)

 W stabilní ocelová konstrukce (Ø 42,4 mm, síla stěny 3,25 mm)
 W práškově lakováno - v barvě výstražně žluté (RAL 1018) s černými 
výstražnými pruhy

 W předem navíc zinkovány
 W dodávka včetně hmoždinek k upevnění do betonového základu

 W pro regály  W k montáži na 
zeď nebo na 
podlahu

Obloukové zábranyOchrana rohu 90° Obloukové zábrany

Obj. č. 157-923-S0, Kč 2.100,-

Obj. č. 157-946-S0, Kč 2.900,-

Obj. č. 157-928-S0, Kč 3.300,-

Obj. č. 157-944-S0, Kč 2.950,-

 W rozměry D x V (mm): 1250 x 300

 W rozměry D x V (mm): 1250 x 600

Obj. č. 157-932-S0, Kč 1.350,-
 W rozměry D x V (mm): 350 x 300

 W rozměry D x V (mm): 750 x 300
Obj. č. 157-941-S0, Kč 1.800,-

Obj. č. 157-943-S0, Kč 1.900,-

 W rozměry D x V (mm): 350 x 300

 W rozměry D x V (mm): 350 x 600  W rozměry D x V (mm): 1000 x 300

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 
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Ochranné zábrany

 W z vysoce kvalitního polyethylenu (PE)
 W díky oranžovému výstražnému zbarvení s červeno-bílými 
reflexními pruhy jsou dobře viditelné ve dne i v noci

 W vysoká stabilita díky širokým podstavcům
 W snadná manipulace díky nízké vlastní hmotnosti, podstavce lze 
vytáčet do stran

 W jednotlivé zábrany lze spojovat zaháknutím do oček

Obj. č. 116-538-S0

5.950,-

 W rychlé a efektivní uzavření 
nebezpečných míst

Obj. č. 145-513-S0

4.950,-

Obj. č. 123-588-S0

4.150,-

Kč 2.450,- / ks
Kč 2.350,- / ks od 5 ks

Obj. č. 240-915-S0

od 2.350,-

Mobilní plastová zábrana

k zabezpečení otevřených šachet

Zábrana k ohraničení šachet

 W k zajištění otevřených šachet a potencionálně nebezpečných míst
 W s možností upevnění štítků ze všech stran
 W možnost kombinace více jednotlivých prvků dohromady (např. 2 zábrany 
zajistí plochu cca 4 m²)

 W stabilní konstrukce s červenými reflexními pruhy
 W rozměry (D x Š x V): 1000 x 1000 x 900 mm
 W hmotnost: 14 kg

Skládací nůžková zábrana
 W skládací nůžková zábrana 
k rychlému uzavření 
nebezpečných míst

 W přenosný kryt slouží zároveň 
jako stojan

 W obě poloviny krytu mohou být 
naplněny pískem nebo vodou 
kvůli zvýšení bezpečnosti

 W stabilní konstrukce z 
polyethylenu (HDPE) odolného 
vůči UV záření

 W max. šířka: 2300 mm
 W výška: 1060 mm
 W hmotnost: 7 kg

Nůžková zábrana

 W ideální pro staveniště, uzavření silnic a 
parkovišť, omezení na cestách

 W rozšiřitelná až do 3,6 m
 W z oceli, s červenými reflexními pruhy
 W vybaveno 2 nožičkami
 W výška: 1000 mm
 W celková hmotnost: 14 kg

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 



od 2.050,-

Typ 7-50 7-100 7-150 7-200 12-50 12-100 12-150 12-200

Vnější průměr [mm] 70 70 70 70 120 120 120 120
Vnější šířka [mm] 500 1000 1500 2000 500 1000 1500 2000
Vnější výška [mm] 125 125 125 125 175 175 175 175
Obj. č. 179-554-S0 179-555-S0 179-556-S0 179-557-S0 179-558-S0 179-559-S0 179-560-S0 179-561-S0
Cena Kč / ks 2.050,- 2.650,- 3.950,- 4.250,- 3.100,- 4.700,- 6.950,- 8.600,-

 W ochrana např. skladovacích nebo požárně odolných prostorů

 W zastaví paletové vozíky, pojízdné boxy, transportní vozíky, ...
 W chrání stroje, řídící jednotky, bezpečnostní zařízení aj. před 
poškozením v důsledku najetí

 W slouží pro vytvoření odstupů od stěn, zařízení, řídících jednotek atd.

Typ 80-6 120-6

Vnější rozměry Š x H x V [mm] 800 x 100 x 150 1200 x 100 x 150
Obj. č. 233-423-S0 233-424-S0
Cena Kč / ks 1.800,- 2.500,-
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Příslušenství
Univerzální hmoždinka (se 

šroubem) 10/100, 1 kus
Upevňovací kotva (pro betono-

vou podlahu) 12/120, 1 kus

Obj. č. 233-427-S0 233-428-S0
Cena Kč / ks 190,- 320,-

Ochranné zábrany

Protinárazové zábrany z PU

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

Typ R 1 R 2 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9

Vnější výška [mm] 55 60 115 120 70 70 34 34
Vnější hloubka [mm] 63 60 100 90 85 50 45 45
Vnější šířka [mm] 153 300 345 255 400 140 460 665
Obj. č. 179-562-S0 179-563-S0 179-565-S0 179-566-S0 179-567-S0 179-568-S0 179-569-S0 179-570-S0
Cena Kč / ks 190,- 760,- 1.150,- 650,- 860,- 280,- 650,- 1.050,-

 W ochrana a bezpečnost zaměstnanců i pracoviště

od 190,-

Nájezdové ochranné nárazníky

Chraňte Vaše dveře, rampy, vozíky pomocí 
nájezdových ochranných nárazníků z 
polyurethanu (PU).

 W odolné vůči nárazu
 W díky propracované metalové desce a 
předvrtaným montážním otvorům všestranně 
využitelné

 W výstražné barvy černo-žlutý

 W nízká konstrukce - prostor je chráněný, ale přesto přístupný
 W stabilní konstrukce z vysoce odolného polyuretanu
 W v barvě výstražně žluté
 W včetně šroubení k montáži (injekční malta nebo jiné obvyklé lepidlo nejsou 
součástí dodávky)

 W na přání v různých rozměrech
 W ø 70 nebo 120 mm, celková výška: 125 nebo 175 mm

Zábrana k ochraně rizikových míst

 W masivní ocelový profil chrání kritická místa
 W pro použití uvnitř budov
 W povrchová úprava - žlutá
 W s 45° zkosením pro montáž profilů
 W Upevnění k podlaze pomocí 5/7 kusů univerzálních hmoždinek (10/100) nebo 
5 upevňovacích kotev (12/120) k betonové podlaze (k dodání na přání)

od 1.800,-



7

od 4.450,- / sada

 W snadná montáž
 W sada se 2 profily, včetně konektorů
 W dobrá viditelnost

Nájezdové ochrany
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Více z naší nabídky naleznete 
na našem internetovém 
obchodě!

denios.shop/cz-nabidka

Chrániče sloupů - zabezpečení dopravních cest

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

Chrániče sloupů mohou být 
bezproblémově stavěny na 
sebe až do požadované výšky

Příklad použití chráničů sloupů - 
na fotografii 2 sady

Samostatně stojící sloupy, nosníky a podpěry 
představují ohrožení pro vnitropodnikový 
provoz. Chraňte tyto prvky pomocí chráničů 
sloupů DENIOS, které jsou vyrobeny z vysoce 
kvalitního plastu a které tlumí případný 
náraz. Tak zvyšujete životnost Vašich vozidel 
i zařízení. Instalace chráničů sloupů je 
jednoduchá, v případě potřeby lze zabezpečit 
i vysoký pilíř nebo sloup instalací více 
chráničů nad sebou.

 W dobrá odolnost vůči nárazům i při nižších 
teplotách

 W lze postavit více chráničů nad sebe, tak aby byla 
chráněna i horní část sloupu

 W ideální ochrana pilířů, podpěr a sloupů v 
bezprostřední blízkosti cest

 W odolnost vůči UV záření
 W k dodání ve variantě žluté nebo černé

Typ SLOUPEK, 160 SLOUPEK, 200 SLOUPEK, 240 SLOUPEK, 300

Rozměr sloupku 160 x 160 200 x 200 240 x 240 300 x 300
Vnější rozměry Š x H x V [mm] 360 x 360 x 500 400 x 400 x 500 440 x 440 x 500 500 x 500 x 500
Obj. č. žlutá verze 180-163-S0 180-165-S0 180-167-S0 180-169-S0
Obj. č. černá verze 180-164-S0 180-166-S0 180-168-S0 180-170-S0
Cena Kč / BJ 4.450,- 4.700,- 4.900,- 5.300,-

1 sada obsahuje 2 k sobě pasující protikusy

K dodání ve variantě žluté nebo 
černé
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od 1.100,- / sada

Provedení NA STĔNU 500, ÚZKÉ NA STĔNU 1000, ÚZKÉ NA STĔNU 500, ŠIROKÉ NA STĔNU 1000, ŠIROKÉ ROHOVÉ 250, ÚZKÉ ROHOVÉ 250, ŠIROKÉ

Vnější rozměry Š x H x V [mm] 500 x 50 x 125 1000 x 50 x 125 500 x 50 x 250 1000 x 50 x 250 250 x 125 x 250 250 x 125 x 500
Obj. č. žlutá verze 180-151-S0 180-153-S0 180-155-S0 180-157-S0 180-159-S0 180-161-S0
Obj. č. černá verze 180-152-S0 180-154-S0 180-156-S0 180-158-S0 180-160-S0 180-162-S0
Cena Kč / BJ 1.100,- 2.050,- 1.600,- 2.150,- 1.200,- 1.450,-

 W k dodání jako ochrana stěn, rohů nebo 
pilířů

 W jednotlivé prvky je možné řadit nekonečně 
za sebou

 W včetně montážního materiálu

Nájezdové ochrany
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Nástěnné nebo rohové 
ochranné prvky

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

Rohové ochranné prvky 
Právě v místech rohů dochází nejčastěji k poškození 
nebo dokonce k nehodám. Rohové ochranné prvky 
nabízejí právě zde potřebnou ochranu.

 W dobrá odolnost vůči nárazům, i při nižších 
teplotách

 W protinárazové ochranné prvky z polyethylenu 
(PE) zabrání poškození stěn a slouží k ochraně 
vnitropodnikových cest

 W náraz vidlicemi zdvižných vozíků je utlumen, 
díky tomu jsou minimalizované i možné škody 
na zdvižných vozících

 W odolnost vůči mnoha chemikáliím
 W k dodání ve variantě žluté nebo černé

Flexibilně použitelné nástěnné a 
rohové ochranné prvky zajistí umožní 
individuální nájezdovou ochranu, 
přizpůsobí se Vašim požadavkům

K dodání ve variantě žluté nebo 
černé



Typ R 30 R 50 Oblouk 135

Provedení magnetické
Obj. č. 1000 194-896-S0 194-897-S0 194-888-S0
Cena Kč / ks 1.050,- 1.300,- 1.500,-

Typ C CC D

Provedení samolepicí
Obj. č. 1000 mm 173-027-S0 173-026-S0 173-028-S0
Cena Kč / BJ 610,- 580,- 810,-

Cena Kč / BJ od 5 BJ 580,- 540,- 770,-

Obj. č. 5000 mm 173-040-S0 173-039-S0 173-041-S0
Cena Kč / BJ 2.950,- 2.450,- 3.100,-

Typ C CC D

Provedení magnetické
Obj. č. 1000 mm 194-890-S0 194-889-S0 194-891-S0
Cena Kč / ks 810,- 660,- 870,-

Typ R 30 R 50 Oblouk 135

Provedení samolepicí
Obj. č. 1000 mm 173-037-S0 173-038-S0 129-668-S0
Cena Kč / BJ 1.050,- 1.300,- 1.450,-

Cena Kč / BJ od 5 BJ 990,- 1.200,- 1.350,-

Obj. č. 5000 mm 173-050-S0 – –
Cena Kč / BJ 4.850,- – –

80 (50)
40 (30)

20 (10)
37

100
60

20

50

40

32

40

40

50

20

od 540,-

V závorce uvedené údaje o rozměrech jsou platné pro délku (D) 5000 mm

 W ochranné prvky upozorňují na případné zdroje nebezpečí a zabraňují zraněním a škodám v 
důsledku nárazů

 W jednoduché zkracování ostrým nožem
 W lepidlo silné až ≥ 21N/25 mm
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Ochrana ploch

Vysoce odolné ochranné prvky

Různé formáty pro každou oblast použití.

Pěnové prvky k ochraně větších ploch

Příklad použití

Ochrana podlahy ve výrobě.

(D 1000 mm: Prodejná jednotka = 1 kus 
D 5000 mm: Prodejní jednotka = 1 pár)

 W ochrana osob a zařízení v silně frekventovaných 
skladových a výrobních prostorách

 W odolné vůči UV záření, výstražné značení 
v signálních barvách žluto-černá

 W z vysoce ohebné polyuretanové pěny odolné vůči 
stárnutí

 W použití u strojů, podél cest, uvnitř i venku
 W odolné vůči teplotám od -40 do +100 °C
 W montáž možná i na zaoblených hranách
 W požární třída UL 94
 W  samolepicí pěnové prvky k ochraně větších ploch

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

Ochrana ploch
Na přání: s magnetem (místo 
samolepicí varianty, jen u 
délky 1000 mm)



Přiobjednejte si zároveň

Typ B BB G trapéz 40.80

Provedení k zasunutí
Obj. č. 1000 mm 173-031-S0 173-030-S0 173-032-S0 129-666-S0
Cena Kč / BJ 630,- 610,- 610,- 790,-

Cena Kč / BJ od 5 BJ 590,- 570,- 570,- 760,-

Obj. č. 5000 mm 173-044-S0 173-043-S0 173-045-S0 –
Cena Kč / BJ 2.450,- 2.200,- 2.600,- –

Typ A AA E H

Provedení samolepicí
Obj. č. 1000 mm 173-034-S0 173-033-S0 173-035-S0 173-036-S0
Cena Kč / BJ 630,- 610,- 630,- 760,-

Cena Kč / BJ od 5 BJ 590,- 570,- 590,- 710,-

Obj. č. 5000 mm 173-047-S0 173-046-S0 173-048-S0 173-049-S0
Cena Kč / BJ 2.700,- 2.450,- 2.700,- 3.250,-

Typ A AA E H

Provedení magnetické
Obj. č. 1000 mm 194-893-S0 194-892-S0 194-894-S0 194-895-S0
Cena Kč / ks 650,- 630,- 650,- 870,-

8

40

20 8 20

40

40

8 20

25

30

40

20 (25)

40

40

30 (26)

20 (19)

10 (7)

60 (47)

50 (35)

10 (12)

od 270,-
V závorce uvedené údaje o rozměrech jsou platné pro délku (D) 5000 mm
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Ochrana rohů a hran

Vnější roh, tříramenný,
Obj. č. 173-064-S0, Kč 290,-

Vnější roh, dvouramenný,
Obj. č. 173-065-S0, Kč 270,-

K zajištění optimální ochrany i v 
rozích byly vyvinuty následující 
(samolepící) rohové profi ly.

Snadná a rychlá montáž.

pro snadnou montáž na profi ly nebo hrany

Bezpečné pracovní podmínky díky ochraně hran.

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

Ochrana rohů a hran Na přání: s magnetem (místo 
samolepicí varianty, jen u 
délky 1000 mm)



Systémy pro navádění osob

2.950,-
Obj. č. 157-639-S0

320,-
Obj. č. 157-643-S0

3.300,-
Obj. č. 157-647-S0

380,-
Obj. č. 157-873-S0

Barva pásky žluto-černá verze žlutá verze červeno-bílá verze červená verze

Barva sloupků žlutá verze žlutá verze červená verze červená verze
Obj. č. 157-645-S0 157-646-S0 157-647-S0 157-648-S0
Cena Kč / ks 4.150,- 4.150,- 3.300,- 3.300,-

Barva
žluto-černá 

verze
červeno-bílá 

verze
černá/červená/

černá verze
černá/stříbrná/

černá verze

Obj. č. 157-639-S0 157-640-S0 157-641-S0 157-642-S0
Cena Kč / ks 2.950,- 2.950,- 2.950,- 2.950,-

Barva pásky červeno-bílá verze žluto-černá verze

Barva sloupků červeno-bílá verze žluto-černá verze
Obj. č. 240-911-S0 240-910-S0
Cena Kč / ks 2.050,- 2.050,-

 W ideální pro instalaci bariér bez použití sloupků

 W flexibilní systémy pro kontrolovaný pohyb osob k vyhrazení průjezdových či průchozích cest, skladovacích ploch, průchodů atd.
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2.050,-

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

Nástěnná kazeta se samonavíjecí 
páskou typ WK 230

Spojka pásků

typ WK 230 s černo-žlutou 
samonavíjecí páskou 

Vymezovací sloupky 
typ K 400

Nástěnná konzole 
pro pásky z 
nástěnné kazety 
nebo sloupku

spojuje 2 pásky dohromady, 
díky tomu dosaženo celkové 
délky pásky 6 m

 W nástěnná kazeta je připravena pro snadnou montáž na zeď, 
vč. upevňovacího materiálu

 W vybavena 3 m dlouhou samonavíjecí páskou, šířka pásky 50 mm

 W pro použití uvnitř a venku
 W sloupky jsou zhotoveny z hliníku s integrovanou 
samonavíjecí páskou (max. 3000 mm dlouhou)

 W každý sloupek je samostatně umístitelný dle potřeby a 
disponuje 3 úchyty pro pásky

 W robustní podstavec lze naplnit pískem, možná je i 
varianta s integrovaným ukotvením k podkladu

 W celková hmotnost: 3 kg (bez náplně), 13 kg (s náplní)
 W výška: 985 mm, šířka pásu 50 mm
 W podstavec Ø: 330 mm, sloupek Ø 60 mm
 W sloupek červený nebo žlutý

Vymezovací a navigační sloupek Basic
 W funkční, stabilní vymezovací a naváděcí sloupky z plastu
 W podstavec může být za účelem větší stability naplněn například pískem
 W rychlá montáž i demontáž
 W prostorově nenáročné skladování - horní díl je od podstavce snadno 
oddělitelný

 W samonavíjecí páska se sama vrátí
 W k použití venku i uvnitř budov
 W rozměry: výška 950 mm, délka pásky 3 m, šířka pásky 50 mm, průměr 
podstavce 360 mm, průměr sloupku 50 mm

 W hmotnost jen 1,8 kg (po naplnění podstavce cca 9 kg)



Systémy pro navádění osob

Typ 2.6 2.6

Barva pásky žluto-černá verze červeno-bílá verze
Barva sloupků žlutá verze červená verze
Obj. č. 241-383-S0 241-384-S0
Cena Kč / ks 3.200,- 3.200,-

Typ 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9

Barva pásky žluto-černá verze černá/červená verze červeno-bílá verze žluto-černá verze černá/červená verze černá verze červená verze modrá verze
Barva sloupků žlutá verze červená verze černá verze černá verze černá verze černá verze černá verze černá verze
Obj. č. 241-386-S0 241-963-S0 241-387-S0 241-389-S0 241-396-S0 241-390-S0 241-391-S0 241-394-S0
Cena Kč / ks 3.650,- 3.650,- 3.650,- 3.650,- 3.650,- 3.650,- 3.650,- 3.650,-

 W systém pro navádění osob, případně ohraničení prostorů
 W podporuje navigaci osob a vymezuje uzavřené oblasti
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Typ 8.5 8.5

Barva pásky žluto-černá verze červeno-bílá verze
Barva sloupků černá verze černá verze
Obj. č. 241-380-S0 241-382-S0
Cena Kč / ks 6.150,- 6.150,-

od 3.200,-

NÁŠ TIP

9 m

ideální pro velkoplošné 
zahranění

 W každý sloupek je samostatně umístitelný dle potřeby a disponuje 3 úchyty pro pásky
 W vysoce kvalitní zpracování, odolný navíjecí mechanismus
 W k použití uvnitř i venku
 W k dodání různé barvy sloupků i pásek
 W šířka pásky 50 nebo 100 mm, délka až 9 metrů
 W na poptávku i v jiných barvách
 W vysoká stabilita

Vymezovací sloupek s integrovanou samonavíjecí páskou Traffi co

 W šířka pásky: 100 mm
 W délka pásky 3,80
 W výška 1000 mm, průměr podstavce 350 mm
 W podstavec z jednoho kusu, s černým plastovým krytem
 W plastové sloupky

 W Nástěnná konzole na pásku o šířce 50 mm, 
Obj. č. 241-397-S0, Kč 280,-

 W Nástěnná konzole na pásku o šířce 100 mm, 
Obj. č. 241-398-S0, Kč 430,-

 W DIN formát A4 na výšku, štítek,
k použití pro typy 8.5,
Obj. č. 241-400-S0, Kč 2.550,-

 W DIN formát A4 na výšku, štítek, k použití 
pro typy 2.6 a 2.9, Obj. č. 241-399-S0, 
Kč 1.850,-

Příklad použití vymezovacích sloupků s integrovanou 
samonavíjecí páskou typ 8.5

 W šířka pásky: 100 mm
 W délka samonavíjecí pásky 3,80 m
 W výška 1000 mm, průměr podstavce 410 mm, 
sloupky a podstavec jsou oddělitelné

 W podstavec z 100% recyklovatelného materiálu
 W plastové sloupky

Pro typ 2.9 dodávané barvy popruhů

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: 2 týdny 

 W šířka pásky: 50 mm
 W délka samonavíjecí pásky 9 m
 W sloupky a podstavec z kovu, černé
 W výška 1000 mm, průměr podstavce 350 mm

Přiobjednejte si zároveň
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Typ 8

Vnější rozměry Š x H x V [mm] 900 x 590 x 50
Obj. č. 248-353-S0
Cena Kč / ks 2.700,-

Typ 10

Vnější rozměry Š x H x V [mm] 10000 x 100 x 30
Obj. č. 248-354-S0
Cena Kč / ks 3.700,-

Typ S3 G3

Barva černá verze žlutá verze
Vnější rozměry Š x H x V [mm] 1200 x 210 x 65 1200 x 210 x 65
Obj. č. 248-345-S0 248-344-S0
Cena Kč / ks 1.750,- 1.950,-

 W bezpečné a bezproblémové přejíždění hadic, kabelů, apod.

 W prostorově úsporné
 W do provozu s nákladními vozidly nebo se zdvižnými vozíky

Typ 100 150

Vnější rozměry Š x H x V [mm] 600 x 300 x 100 600 x 360 x 150
Obj. č. 248-346-S0 248-347-S0
Cena Kč / ks 1.600,- 2.450,-

 W rampa Bordstein z tvrdé gumy
 W bezbariérový přístup

 W pro nákladní vozidla a vysokozdvižné vozíky
 W doporučená rychlost přejezdu: 5 km/h

Typ 12 12 WL 12 WR EZ EN

Vnější rozměry 
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

Provedení Kabelové můstky, na 3 kabely, typ 12 Spojovací díl levý Spojovací díl pravý Koncový díl, kolíčky Koncový díl
Obj. č. 248-348-S0 248-349-S0 248-350-S0 248-351-S0 248-352-S0
Cena Kč / ks 2.850,- 1.750,- 1.750,- 490,- 490,-

 W bezpečné a bezproblémové přejíždění hadic, kabelů, apod.

INOVACE

Obj. č. 248-345-S0

1.750,-

Kabelové mosty

Kabelové můstky, š 885 mm, na 3 kabely, zatížitelné až do 12 tun

Malé kabelové můstky, na 3 kabely

 W 3 otvory na kabely, 2 x 20 mm a 
1 x 45 mm

 W recyklovaná guma, na spodní 
straně protiskluzová guma, 
přilnavý povrch

 W do provozu s nákladními vozidly 
nebo se zdvižnými vozíky, vhodné 
i pro příležitostné velké zatížení

 W doporučená přejezdová rychlost:  
do 10 km/hod

Kabelový můstek na 5 kabelů, 
zatížení až 8 tun

 W ze speciální, vulkanické směsi tvrdé gumy (recyklované gumy)
 W možnost až nekonečné délky, šířka 900 mm
 W 5 otvorů na kabely (Š x V): 36 x 34 mm
 W vč. ochranného víka a rukojeti
 W vhodné pro provozy s osobními a 
nákladními vozidly

 W doporučená přejezdová rychlost: do 
10 km/hod

Nájezdové rampy Bordstein,  
černé se žlutými reflexními prvky

 W Optimální bezpečnost díky 
žlutým reflexním pruhům a 
profilovanému protiskluzovému 
povrchu. Dešťová voda může 
odtéct skrz boční výřezy na 
spodní straně.

 W vysoce zatížitelný díky speciální tvrdé směsi gumy (recyklovatelná 
guma)

 W nápadný vzhled díky žlutému víku z vysoce kvalitního plastu s 
protiskluzovým povrchem

 W 3 kabelové šachty (Š x V): 2 kanály 68 x 50 mm, 1 kanál 55 x 50 mm
 W přejezdová výška 75 mm
 W možnost umístění napevno, pomocí hmoždinek
 W bezpečné a bezproblémové přejíždění hadic, kabelů, apod.
 W možnost až nekonečné délky, šířka 885 mm

Kabelový můstek, 10 m, 
otvor na kabel Ø 20 mm

 W doporučená přejezdová rychlost: 5 až 20 km/hod
 W přejezdová výška pouze 30 mm, délka: 10.000 mm, 
hloubka 100 mm

 W flexibilní, pevná směs gumy s profilovaným 
povrchem pro snadné přejíždění

 W bezpečné a bezproblémové přejíždění 
hadic, kabelů, apod.

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

 W zatížení až 40 tun



 W více bezpečnosti ve Vašem areálu
 W lze přejíždět osobními vozy, kamiony nebo 
vysokozdvižnými vozíky

 W bezpečné přejíždění hadic a kabelů
 W ochrana vedení a hadic před poškozením

od 2.500,-

Více o produktu do 10 km/hod do 10 km/hod do 20 km/hod do 20 km/hod

Typ Střední kus koncový kus Střední kus koncový kus
Vnější rozměry 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
Hmotnost [kg] 15 5 8 3
Obj. č. žlutá verze 165-397-S0 165-400-S0 165-402-S0 165-404-S0
Obj. č. černá verze 165-398-S0 165-401-S0 165-403-S0 165-405-S0
Cena Kč / ks 2.250,- 2.050,- 1.800,- 1.600,-

Rozměry konstrukční výšky 75 mm, hodnoty 
v závorce pro konstrukční výšku 50 mm.

500 mm

500 mm

(420 m
m

)

470 m
m

(215 mm)

230 mm

pro hadice / trubky do Průměr 120 mm Průměr 75 mm

Vnější rozměry Š x H x V [mm] 290 x 1010 x 135 300 x 855 x 85
Hmotnost [kg] 22 12
Obj. č. 165-395-S0 236-878-S0
Cena Kč / ks 5.400,- 2.500,-
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Přiobjednejte si zároveň

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

Přejezdové můstky

 W ze speciální gumy, odolné vůči přetržení a 
zlomení

 W po straně umístěné spojovací prvky umožňují 
spojování více přejezdových můstků dohromady 
pro získání delší ochranné plochy

10 Upevňovací kotvy,  
na každý středový kus jsou 
potřeba 4,  
na každý koncový 2 kotvy

Zpomalovací práh, žlutočerný lze dodávat 
ve 2 různých velikostech.

Obj. č.
165-406-S02.050,-

Zpomalovací prahy jsou k dodání ve dvou 
konstrukčních výškách pro určení maximální 
rychlosti přejezdu (viz tabulka).

 W konstrukce s dlouhou životností ze speciální 
směsi plastu a gumy

 W zaoblené koncové prvky chrání chodce a cyklisty
 W upevňovací kotvy k dodání jako příslušenství

Dopravní bezpečnost

Zpomalovací práh



Typ 400 500 600 800

Vnější průměr [mm] 400 500 600 800
Vzdálenost sledování [m] 3 5 7 11
Obj. č. 207-508-S0 207-509-S0 207-510-S0 207-512-S0
Cena Kč / ks 1.850,- 2.450,- 2.950,- 4.250,-

 W ke sledování a kontrole na potenciálně nebezpečných místech

Typ S 4 S 6 S 8

Vnější rozměry Š x V [mm] 600 x 400 800 x 600 1000 x 800
min. vzdálenost sledování [m] 5 10 15
Obj. č. 240-905-S0 240-906-S0 240-907-S0
Cena Kč / ks 5.050,- 6.450,- 8.950,-

od 5.050,-

od 4.400,-

od 1.850,-

 W zrcadlo může být dle potřeby přimontováno na šířku nebo na výšku
 W rozměry (Š x H x V mm): 76 x 270 x 190

Typ G 1 G 2 G 3

Vlastnosti zrcadla rohové rohové rohové
Vnější rozměry Š x V [mm] 600 x 400 800 x 600 1000 x 800
Vzdálenost sledování [m] 5 10 15
Obj. č. 165-536-S0 165-537-S0 165-538-S0
Cena Kč / ks 4.400,- 6.700,- 9.900,-

NOVINKA

 W ke sledování a kontrole na potenciálně 
nebezpečných místech

 W ideální do výrobních hal nebo do velkých 
skladů

 W z vysoce kvalitního akrylového skla
 W žlutý plastový rámeček s černými 
výstražnými pruhy

 W smontovaná dodávka (držák je integrovaný 
v rámu)

 W pro zabezpečení vnitřních i venkovních 
prostorů

362

7

www.denios.cz

Typ 300 450 600

Vnější průměr [mm] 300 450 600
Vzdálenost sledo-
vání [m] 3 5 7

Obj. č. 207-516-S0 207-517-S0 240-908-S0
Cena Kč / ks 2.100,- 2.250,- 3.150,-

Přiobjednejte si zároveň

Dopravní a průmyslová zrcadla

Kulaté zrcadlo s 
magnetickým držákem

Kryt na zrcadlo z ABS 
plastu umožňuje použití 
zrcadla uvnitř i na volném 
prostranství

Kontrolní inspekční zrcadlo

Kontrolní zrcadlo může být pomocí dodaného držáku připevněno na jakoukoliv plochu (stěnu, trám). Zrcadlo může být jednoduše nastaveno do požadovaného úhlu.

Průmyslové zrcadlo

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

Obj. č. 165-541-S0, Kč 1.750,-

Obj. č. 207-515-S0, Kč 570,-

 W odolné vůči nárazu a velmi lehké

Na přání k dodání s 
prodlouženým nástěnným 
držákem (cca 550 mm)

 W kulaté bezpečnostní zrcadlo z akrylového 
skla s magnetickým držákem

 W k připevnění na rovné, ocelové povrchy
 W velmi kvalitní přenos obrazu
 W velký pozorovací úhel
 W s nastavitelným držákem za účelem 
individuálně nastavitelného pozorovacího 
úhlu

 W velký pozorovací úhel
 W kontrolní zrcadlo z akrylového skla
 W k použití uvnitř budov

 W ideální pro prostor, kde je intenzivní výskyt osob
 W odstup od stěny při normálním provedení: cca 250 
mm, v případě prodlouženého ramene cca 550 mm

 W vč. držáku, připevnění na rovnou plochu

Nástěnná konzole

Kontrolní zrcadlo
 W plocha zrcadla z bezpečnostního skla
 W opticky kvalitní zrcadlo
 W vysoká odolnost vůči povětrnostním vlivům
 W reflexní červeno-bílý okraj
 W k použití venku i uvnitř

 W zaoblená plocha zrcadla
 W odolnost vůči nárazům, ochrana před zraněním
 W dobrá viditelnost i při horším světle
 W včetně příchytek s průměrem 76 mm



Přiobjednejte si zároveň

Typ SR 400 SR 600 SR 800

Vnější průměr [mm] 400 600 800
Vzdálenost sledování [m] 3 7 11
Obj. č. 129-673-S0 129-675-S0 129-677-S0
Cena Kč / ks 1.750,- 3.150,- 4.250,-

Typ VS 1 VS 2 VS 3

Vnější rozměry 
Š x V [mm] 600 x 400 800 x 600 1000 x 800

min. vzdálenost 
sledování [m] 5 10 15

Obj. č. 129-681-S0 129-682-S0 129-683-S0
Cena Kč / ks 5.550,- 8.200,- 10.500,-

Typ PS 180-6 PS 180-9 PS 360-6 PS 360-9 PS 360-13

Provedení montáž na stěnu montáž na stěnu montáž na strop montáž na strop montáž na strop

Vlastnosti zrcadla Zrcadlo 
třísměrně, 180°

Zrcadlo 
třísměrně, 180°

Zrcadlo 
čtyřsměrné, 360°

Zrcadlo 
čtyřsměrné, 360°

Zrcadlo 
čtyřsměrné, 360°

Vnější rozměry Š x H x V [mm] 600 x 240 x 320 900 x 250 x 450 – – –
Vnější průměr [mm] – – 600 900 1250
min. vzdálenost sledování [m] 5 7 3 5 8
Obj. č. 129-685-S0 129-688-S0 129-689-S0 129-690-S0 129-692-S0
Cena Kč / ks 2.550,- 3.350,- 4.100,- 5.550,- 10.100,-

od 4.100,-

od 2.550,-

od 5.550,-

od 4.100,-

Typ SE 600 SE 800

Vnější rozměry Š x V [mm] 600 x 400 800 x 600
min. vzdálenost sledování [m] 5 8
Obj. č. 129-678-S0 129-680-S0
Cena Kč / ks 4.100,- 5.950,-

 W dopravní zrcadlo z akrylového skla, 
vysoce kvalitní

od 1.750,- Obj. č. 129-670-S0, Kč 3.100,-
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Přiobjednejte si zároveň

Dopravní a průmyslová zrcadla

Hemisférická zrcadla

Sada řetízků k objednání jako příslušenství

Dopravní zrcadlo

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

 W Sada řetízků 
pro Typ PS 360 
k zavěšení zrcadla 
až do výšky 4 m

Obj. č. 129-684-S0, 
Kč 450,-

Dopravní zrcadlo Typ VS

Nástěnná konzole pro průmyslová 
zrcadla typu SE a VS, odstup od 
stěny cca 50 mm , 

Obj. č. 129-671-S0, Kč 1.900,-

 W ideální pro zajištění cest s provozem vozíků 
uvnitř budov

 W bezpečnostní zrcadlo z akrylového skla

 W pro použití uvnitř i venku
 W s vypouklou zrcadlovou plochou
 W kryt je odolný vůči povětrnostním vlivům a 
vůči UV záření

 W sériově s trubkovým třmenem (Ø 76 mm) 
pro upevnění

 W ke sledování a kontrole na 
potenciálně nebezpečných místech

Panoramatická zrcadla 
pro ochranu vnitřních i 
venkovních prostorů

 W zrcadlo z akrylového skla
 W ke sledování a kontrole na potenciálně 
nebezpečných místech

 W vhodné pro sledování vstupních prostor
 W vč. držáku na sloupky s průměrem 76 mm

Sloupy, žárově zinkované pro 
průmyslová zrcadla typu SE 
a VS, výška 3000, Ø 76 mm

Sloupy, žárově zinkované 
pro průmyslová zrcadla 
typu SE a VS, výška 4000, 
Ø 76 mm

Obj. č. 129-669-S0, Kč 2.450,-

 W ke sledování a kontrole 
na potenciálně 
nebezpečných místech

 W vhodné pro sledování 
vstupních prostor

 W kulaté kontrolní zrcadlo 
z vysoce odolného 
akrylového skla

 W s držákem na stěnu 
(250 mm)



Typ Nylonový kabel (nevodivý) Ocelový kabel (potažený vinylem)

Obj. č. 209-735-S0 209-736-S0
Cena Kč / ks 2.300,- 1.950,-

Obj. č. 209-714-S0

2.150,-

Typ Průměr 25-64 mm Průměr 64-127 mm Průměr 127-165 mm Průměr 165-254 mm Průměr 254-320 mm

Obj. č. červená verze 209-715-S0 209-716-S0 209-717-S0 209-718-S0 209-719-S0
Obj. č. žlutá verze 209-720-S0 209-721-S0 209-722-S0 209-723-S0 209-724-S0
Obj. č. zelená verze 209-725-S0 209-726-S0 209-727-S0 209-728-S0 209-729-S0
Obj. č. modrá verze 209-730-S0 209-731-S0 209-732-S0 209-733-S0 209-734-S0
Cena Kč / ks 590,- 850,- 1.200,- 1.400,- 3.200,-

od 590,- / ks

od 1.950,-

 W bezpečnost během servisu, čištění nebo údržby
 W prevence před ohrožením majetku a osob

 W k uzamčení ventilů, odpojovačů, apod.

 W vhodný na uzavírací kohouty s průměrem od 25 do 165 mm
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Uzavírací a uzamykací systémy

Uzamykatelné uzávěry ventilů

Zaměstnavatel má povinnost zajistit pracovní prostředky tak, aby při jejich používání nebylo ohroženo 
zdraví a bezpečnost zaměstnanců. 

Zabezpečení průmyslového vybavení, dle vnitropodnikového bezpečnostního nařízení

Nastavitelný kabelový uzávěr

Univerzální uzávěr ventilu na uzavírací 
kohouty

 W vhodný na ruční kolečka s průměrem od 25 do 320 mm
 W polypropylen s dlouhou životností
 W odolnost vůči teplotním výkyvům, od -40° do 150 °C
 W lze dodat v 5 velikostech a 4 barvách
 W blokovací systém pro ovládací ventily
 W vhodné pro zámky s průměrem oblouku max. 6,5 mm a 
délky alespoň 38 mm

 W uzamčení více bodů pomocí jednoho zařízení
 W jednoduché utažení kabelu pomocí praktického ručního upínacího zařízení
 W rukojeť z robustního, odolného nylonu, odolného vůči korozi a chemikáliím
 W délka kabelu 2,44 m
 W pro zámky s průměrem oblouku max. 7 mm a délkou alespoň 20 mm

 W polypropylen s dlouhou životností
 W odolnost vůči teplotním výkyvům, od -20° do +80 °C
 W vhodný pro zámky s průměrem oblouku max. 7 mm a délkou alespoň 20 mm

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 



Typ malý uzavírací ventil malá blokovací tyč velký uzavírací ventil velká blokovací tyč

Obj. č. 209-708-S0 209-710-S0 209-709-S0 209-711-S0
Cena Kč / ks 2.150,- 940,- 2.250,- 1.150,-

Typ Průměr kabelu až do 25 mm Průměr kabelu až do 35 mm

Obj. č. 209-742-S0 209-743-S0
Cena Kč / ks 1.100,- 1.500,-

Typ
Průměr 

oblouku 
zámku 25 mm

Průměr 
oblouku 

zámku 38 mm

Průměr 
oblouku 

zámku 25 mm

Průměr oblouku 
zámku 38 mm

barva 1 červená verze červená verze žlutá verze žlutá verze
Obj. č. 209-698-S0 209-699-S0 209-700-S0 209-701-S0
Cena Kč / ks 390,- 430,- 390,- 430,-

Obj. č. 209-739-S0

1.100,-

 W k zavěšení až 6 zámků

Typ Průměr kabelu max. 10 mm Průměr kabelu max. 22 mm

Obj. č. 209-741-S0 209-751-S0
Cena Kč / ks 360,- 470,-

 W ideální k uzavření kulového kohoutu a škrtícího ventilu
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Blokovací tyč, která je k dostání separátně, může 
být použita k uzamčení kulového kohoutu.

Novinka v oblasti blokovací techniky. Může být použitý pro 
různé druhy a velikosti ventilů.

Uzavírací a uzamykací systémy

Bezpečnostní 
uzamykatelná spona

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: 1 - 2 týdny 

Uzávěr průmyslových zástrček

Univerzální uzávěry ventilu - zařízení pro nejrůznější použití

Uzavření zástrčkových spojeníUzavření elektrických / 
pneumatických spojů

Uzamčení škrtícího ventilu s univerzálním 
uzavíracím ventilem: Hák bude použit na 
madlo škrtícího ventilu. Poloha ventilu tak 
nebude již změněna.

malé uzavírací ventily: Síla 
páky 19 mm, velké uzavírací 
ventily: Síla páky 32 mm.

maximální šířka páky (šířka páky kulového kohoutu nebo madla škrtícího ventilu): 
malý uzávěr ventilu (obj. č. 209708) max 25 mm, velký uzávěr ventilu (obj. č. 209709) max 41 mm

 W jednoduše použitelné
 W opatření před nepovolaným přístupem
 W vhodné pro zámky s průměrem  
oblouku max. 7 mm a délky  
alespoň 20 mm

 W prostor pro elektrické zástrčky 
s průměrem až 89 mm a délkou 
127 mm

 W vhodné i přípojku se vzduchem
 W vyrobeno z polystyrolu
 W pro zámky s průměrem oblouku 
max. 7 mm a délky alespoň 
20 mm

 W z nekorodující oceli
 W vhodná pro zámky s průměrem oblouku 
max. 9,5 mm a délky alespoň 20 mm

 W velký uzávěr: pro zástrčkové spojení,  
max. Ø 100 mm, max. délka 250 mm, 
kabel max. Ø 35 mm

 W efektivní ochrana všech průmyslových zástrčkových spojení
 W vhodné pro zámky s průměrem oblouku max. 7 mm a délky alespoň 20 mm
 W malý uzávěr: pro zástrčkové spojení,  max. Ø 70 mm, max. délka 120 mm, 
kabel max. Ø 25 mm

 W individuálně nastavitelné háky vhodné na ploché páky
 W k uzamčení otevřených a uzavřených ventilů
 W z oceli a nylonu pro dlouhou životnost a odolnost vůči chemikáliím
 W vhodné pro zámky s průměrem oblouku max. 9 mm a délky alespoň 20 mm
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Délka [mm] Obj. č. Cena Kč / ks

380 250-295-S0 2.500,-

 W Nejiskřivé nářadí ze speciálního neželezného materiálu.
Certifikováno pro použití v zónách s nebezpečím výbuchu, dle ATEX 1999/92/EC.

 W ze speciálního bronzu
 W pískovaný povrch
 W pro 22 různých sudových uzávěrů

 W podobně jako DIN 3110

Otvor klíče Délka [mm] Obj. č. Cena Kč / ks

max. 30 mm 250 250-376-S0 3.550,-

Otvor klíče Délka [mm] Obj. č. Cena Kč / ks

max. 1.1/2" 430 250-368-S0 17.700,-

max. 2" 540 250-369-S0 19.600,-

Sudový klíč univerzální, nejiskřivý

 W rozměry klíčů: 1 x: 6x7/8x9/10x11/12x13/14x15/16x17/18x19/ 
20x22/21x23/24x27/25x28/30x32 mm

Otvor klíče Obj. č. Cena Kč / sada

6-32 mm 250-296-S0 9.950,-

12dílná sada maticových klíčů oboustranných, nejiskřivé

Délka [mm] Obj. č. Cena Kč / ks

200 250-374-S0 2.900,-

 W Nářadí z materiálu měď-berylium (CuBe) je nemagnetické.

Kombinované kleště z materiálu měď-berylium (CuBe), nejiskřivé

Maticové klíče oboustranné ze speciálního bronzu, nejiskřivé

Sika kleště z materiálu měď-berylium (CuBe), nejiskřivé

Hasáky z materiálu měď-berylium (CuBe), nejiskřivé

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

Otvor klíče Délka [mm] Obj. č. Cena Kč / ks

6 x 7 mm 125 250-297-S0 720,-

8 x 9 mm 125 250-298-S0 740,-

10 x 11 mm 140 250-310-S0 780,-

12 x 13 mm 160 250-311-S0 810,-

16 x 17  mm 200 250-312-S0 890,-

17 x 19 mm 225 250-313-S0 990,-

20 x 22 mm 240 250-314-S0 1.200,-

24 x 27 mm 270 250-315-S0 1.400,-

30 x 32  mm 300 250-316-S0 1.800,-

Nejiskřivé nářadí

www.denios.cz

PRO BEZPEČNOU PRÁCI V 
OBLASTECH S NEBEZPEČÍM 
VÝBUCHU!
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 W 16dílná sada: 
plastové boxy s pěnovou vložkou, v každém boxu 1x ráčna, 
prodloužení 100 mm, sada nástrčných klíčů 4/4,5/5/5,5/6/7/8/9/1
0/11/12/13/14 mm

 W Nářadí z materiálu měď-berylium (CuBe) je nemagnetické.

 W 27dílná sada: 
plastové boxy s pěnovou vložkou, v každém boxu 1x ráčna, 
prodloužení 250 mm, rukojeť 380 mm, sada nástrčných klíčů  
10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/
29/30/32 mm

Typ Otvor klíče Obj. č. Cena Kč / sada

Box na řehtačky 1/4" 4-14 mm 250-345-S0 20.700,-

Box na řehtačky 1/2" 10-32 mm 250-346-S0 47.900,-

Čepel Délka [mm] Obj. č. Šroubovák s drážkou Cena Kč / ks

4,5 mm 100 250-357-S0 620,-

6 mm 150 250-358-S0 890,-

8 mm 150 250-359-S0 990,-

10 mm 200 250-360-S0 1.600,-

Velikost Délka [mm] Obj. č. Křížový šroubovák s drážkou Cena Kč / ks

PH1 80 250-361-S0 610,-

PH2 100 250-362-S0 770,-

PH3 150 250-363-S0 1.400,-

 W podobně DIN 1041
 W s násadou

 W podobně DIN 1042
 W s násadou

Typ Hmotnost [g] Obj. č. Cena Kč / ks

Zámečnické kladivo
500 250-379-S0 1.650,-

1000 250-380-S0 2.500,-

Perlík
3000 250-381-S0 4.600,-

5000 250-382-S0 5.600,-

Sada nástrčných klíčů s ráčnou 1/4", 
z materiálu měď-beryllium (CuBe), nejiskřivé

Sada nástrčných klíčů s ráčnou 1/2", 
ze speciálního bronzu, nejiskřivé

 W Křížový šroubovák s drážkou z materiálu měď-beryllium (CuBe) v různých velikostech

Dílenský šroubovák, nejiskřivý

Zámečnické kladivo ze speciálního 
bronzu, nejiskřivé

Perlík ze speciálního bronzu, nejiskřivé

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

Celou nabídku nejiskřivého nářadí, vhodného do prostředí s 
nebezpečím výbuchu naleznete na našem online shopu, k dodání 
jsou různé velikosti a typy!
denios.shop/cz-online

 W nářadí, které je odolné vůči korozi i vůči slané vodě
 W schváleno pro použití v zóně 1, 21

Nejiskřivé nářadí

Poradenství: 800 383 313
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Udržení pořádku
Pořádek a čistota znamenají bezpečnost. Proto v našem sortimentu naleznete mnoho inovací k čištění, 
bezpečnému sběru odpadu a předpisové likvidaci.

viz strana

viz strana

viz strana

8
od strany

NOVINKA

Čistící hadry

Bezpečné čištění se smáčecími 
a postřikovacími konvemi FALCON

Magnetická 
košťata

bio.x - bez 
rozpouštědlové 
čištění dílů

374

381

383

370
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Ekologické čištění, 
sběr a likvidace

viz strana

viz strana

NOVINKA

FALCON smáčecí konve z PE

389

376

Bezpečnostní odpadkové 
nádoby

Biologický čistič dílů bio.x370

Vlhčící a postřikovací konve374

Čistící hadry378

Magnetické sběrné zařízení na kovové zbytky382
Vysavač na kapaliny, sběrač oleje a bezpečnostní 
vysavač384
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VOC
FREI

Bio-čistič pro bio.x
Bio-čistič jako koncentrát pro 
zředění vodou v poměru 1:4, 
Obj. č. 183-543-S0, Kč 2.050,-

od 134,50 / litr

 W bio čistič jako řešení k odstranění olejů, maziv, 
chladících prostředků z kovových dílů

 W ekologický způsob čištění na biologické bázi
 W nepodléhá předpisům o rozpouštědlech
 W neprodukuje těkavé organické sloučeniny (bez VOC)
 W nejsou nutná žádná speciální ochranná opatření
 W díky speciálním mikroorganismům jsou oleje a tuky 
odbourány, tím je zajištěna dlouhá životnost při trvale 
vysokém čistícím výkonu

 W svěží jablečná vůně

Čištění dílů bez rozpouštědel8

bio.x - čistič

 W ekologický způsob čištění na biologické bázi
 W bio čistič jako řešení k likvidaci obzvlášť těžkých olejů, tuků, atp.
 W díky speciálním mikroorganismům jsou oleje a tuky odbourány, tím 
je zajištěna dlouhá životnost při trvale vysokém 
čistícím výkonu

 W neprodukuje těkavé organické sloučeniny 
(bez VOC)

 W ekologický způsob čištění na biologické 
bázi

 W bio čistič jako koncentrát (k míchání vody 
v poměru 1:4) k odstranění olejů, tuků, 
chladících prostředků z kovových dílů

 W ideální jako sada k prvnímu naplnění
bio.x čistících stolů

20litrový kanystr

Bio-čistič pro bio.x ULTRA

Bio-čistič jako použitelné rozpouštědlo 
včetně mikroorganismů, 
Obj. č. 130-032-S0, Kč 3.650,-

Bio-čistič jako koncentrát pro 
zředění vodou v poměru 1:4, 
Obj. č. 187-606-S0, Kč 9.300,-

Sada k první náplni
5 x 20litrový kanystr, 
Obj. č. 130-030-S0, 
Kč 14.500,-

Bio-čistič jako použitelné rozpouštědlo 
včetně mikroorganismů,
Obj. č. 161-524-S0, Kč 26.900,-

Bio-čistič Ultra jako použitelný 
roztok včetně mikroorganismů, 
Obj. č. 194-745-S0, Kč 3.500,-

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

Ekologické čistění dílů pomocí bio.x
Biologický čistič je vhodný na všechny běžné kovy (i hliník a mosaz), plasty, 
lakované a zinkované povrchy. Odstraní oleje, lehké tuky, chladící maziva, 
prostředky proti korozi, uvolněné částice a mnoho dalších nečistot.
Přírodní mikroorganismy odbourávají oleje a maziva a prodlužují tak 
životnost čistící lázně.
Bio.x čističe jsou bez rozpouštědel, pH neutrální, ekologické a šetrné k 
pokožce. 
Tato inovativní čistící série s přírodními mikro organismy je ideální k použití 
s v praxi osvědčenými bio.x mycími stoly. 
Vyberte si vhodný bio.x čistič!

 W vhodná do potravinářského průmyslu
 W univerzální použití



Přiobjednejte si zároveň
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Obj. č.
129-355-S02.800,-

Více možností naleznete v našem internetovém obhodě!

Obj. č. 129-358-S0, Kč 1.700,-

mírně alkalický prostředek proti korozi

 W v případě potřeby lze přidat do 
čistící lázně, pokud je nutné 
dočasné zvýšení ochrany proti 
korozi

 W pro šedou litinu, železo a ocel
 W velmi vydatný koncentrát: jeden 
litr bio.x Protect stačí pro 100 
litrů čistící kapaliny bio.x

BIO
LOGICKY

EKO-
LOGICKY 

Předpisy o rozpouštědlech? 
Žádný problém s bio.x!
Nahraďte Vaše čističe za studena obsahující rozpouštědla 
bezpečným čističem bio.x a minimalizujte tak nebezpečí pro 
Vaše zaměstnance i firemní prostředí.

Provedení Nádoby Obj. č. Cena Kč / ks

20litrový kanystr Bio-čistič jako použitelné rozpouštědlo včetně mikroorganismů 130-032-S0 3.650,-

Bio-čistič jako použitelné rozpouštědlo včetně mikroorganismů Sada k první náplni5 x 20litrový kanystr 130-030-S0 14.500,-

200 litrový sud Bio-čistič jako použitelné rozpouštědlo včetně mikroorganismů 161-524-S0 26.900,-

5 litrový kanystr Bio-čistič jako koncentrát pro zředění vodou v poměru 1:4 183-543-S0 2.050,-

Sada k první náplni (koncentrát)4 x 5 litrový kanystr Bio-čistič jako koncentrát pro zředění vodou v poměru 1:4 187-606-S0 9.300,-

20 litrový kanystr Bio-čistič Ultra jako použitelný roztok včetně mikroorganismů 194-745-S0 3.500,-

bio.x Power Up Bio-čistič jako koncentrát pro zředění vodou v poměru 1:4 267-681-S0 3.614,-

bio.x Protect Bio-čistič jako koncentrát pro zředění vodou v poměru 1:4 267-678-S0 3.354,-

bio.x Power Up
zesílený čistící účinek bio.x čističe

Bio-čistič jako koncentrát pro 
zředění vodou v poměru 1:4, 
Obj. č. 267-681-S0, Kč 3.614,-

Bio-čistič jako koncentrát pro zředění 
vodou v poměru 1:4, 
Obj. č. 267-678-S0, Kč 3.354,-

bio.x Protect

 W lze přidat do čistící lázně, pokud 
jsou díly silně znečištěné

 W pro všechny bio.x čističe
 W 5litrový kanystr stačí k naplnění 
lázně.

 W mírně alkalický a VOC-frei

Čištění dílů bez rozpouštědel

pro 5litrové kanystry , Obj. č. 123-555-S0, 
Kč 290,-
pro 20litrové kanystry, Obj. č. 117-296-S0, 
Kč 310,-

Otvírač vík

 W vhodné pro 3/4" a 2" zátky a 
plastová víka DIN 51 a DIN 61 , 
Obj. č. 117-253-S0, 
Kč 520,-

 W vybaveno 3 adaptéry (pružná těsnění) 
pro průměr zátky otvoru od 49,5 do 60 mm 
a 4-dílnou sací trubkou 
(délka ponorné trubky 950 mm)

Stáčecí čerpadlo pro vodnaté kapaliny Vypouštěcí kohouty pro plastové 
nádoby

Příslušenství: hadice 
(1,5 m) s čerpací pistolí

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

NOVINKA NOVINKA



Typ bio.x C 500

Pracovní výška [mm] 950
Šířka užitné plochy [mm] 930
Hloubka užitné plochy [mm] 545
Celková nosnost [kg] 250
Množstí čistící kapaliny [l] 100
Vnější rozměry D x Š x V [mm] 780 x 1010 x 1140
Provozní teplota [°C] 41
Síťové napětí [V] 230
Obj. č. Základní přístroj 135-147-S0
Cena Kč / ks 43.900,-

Obj. č. Kompletní zařízení (včetně víka, fi ltru a první náplně bio.x čističe, odpovídá 100 
litrům čistící kapaliny) 141-926-S0

Cena Kč / ks 67.900,-

od 43.900,-

 W systém pro čištění dílů, bez rozpouštědla
 W velmi energeticky úsporný: úspora energie více 
než 50 %

 W ideální k odstranění olejů a tuků z kovových a 
plastových dílů
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Uzavírací víko

Přiobjednejte si zároveň

Čištění dílů bez rozpouštědel DENIOS 
záruka

10
let

bio.x čistící kapaliny

Mycí stůl bio.x C 500 se vyznačuje velmi efektivní prací při vynikajícím 
výkonu. Vedle ergonomické a pro uživatele příjemné konstrukce přesvědčuje 
mycí stůl především svou funkční výbavou.

bio.x C 500

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

K čištění součástí dochází za pomoci trysky. Díky 
flexibilní kloubové hadici může být tryska nastavena do 
požadované pozice.

Čistící štětec k podpoře čistícího výkonu u silně 
znečištěných dílů.

Velká čistící plocha umožňuje efektivní práci.

Vysoká nosnost mycího stolu díky stabilní konstrukci 
výrobku. Zařízení je vyrobeno z plastu, proto je pevné a 
nerezavějící.

Včetně kohoutu k přímému vypouštění spotřebované 
kapaliny.

Víceúrovňový filtrační systém, stávající z hrubého 
síta, jemného síta, magnetu a vyměnitelného 
filtračního sáčku (jemnost: 100 µm).

Funkční řízení s obslužným polem Soft Touch umožňuje 
zvolit modus šetřící energii za účelem 50 % úspory 
energie.

Mycí stůl bio.x C 500, bez vybavení, 
Obj. č. 135-147-S0, Kč 43.900,-

Obj. č. 135-148-S0, Kč 5.100,-

Pro typ C 500 (jemnost: 100 µm), 
Obj. č. 201-393-S0, Kč 520,-

Mycí stůl bio.x C 500



od 30.400,-

Přiobjednejte si zároveň
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Obj. č.
174-288-S03.700,-

Uzavírací víko

Čistící stůl bio.x B 200 je díky své kompaktní konstrukci vhodný i do malého prostoru, aniž 
by byla omezena jeho funkčnost. U tohoto typu stolu jde o spojení ergonomického designu a 
komfortního výrobku s prostornou a bezbariérovou pracovní plochou.

bio.x B 200

S robustním čistícím štětcem lze odstranit i silná 
znečištění

Dvouplášťový mycí stůl z plastu je extrémně pevný a 
absolutně nerezavějící

Pomocí jednoho tlačítka lze přístroj jednoduše 
zapnout

Včetně vypouštěcího kohoutu v pohodlné výšce 
k bezproblémovému vypouštění spotřebované 
kapaliny

Víceúčelový filtr (jemnost 250 µm) zachycuje 
jemné nečistoty, čímž dochází k prodloužení doby 
používání čističe. Obj. č. 172-237-S0, Kč 3.250,-

 W kompaktní čisticí stůl k hospodárnému a 
ekologickému čištění dílů bez rozpouštědel

 W velmi energeticky úsporný: úspora energie více 
než 50 %

 W vylepšená technika přístroje: ještě méně 
vypařování čistící kapaliny

Typ bio.x B 200

Pracovní výška [mm] 950 950
Šířka užitné plochy [mm] 760 760
Hloubka užitné plochy [mm] 560 560
Celková nosnost [kg] 100 100
Množstí čistící kapaliny [l] 80 80
Vnější rozměry D x Š x V [mm] 750 x 890 x 1155 750 x 890 x 1155
Provozní teplota [°C] 41 41
Síťové napětí [V] – 230
Obj. č. Základní přístroj 204-143-S0 –
Cena Kč / ks 30.400,- –

Obj. č. Kompletní zařízení (včetně fi ltru a první náplně 
bio.x čističe, odpovídá 80 litrům čistící kapaliny) – 172-292-S0

Cena Kč / ks – 43.700,-

Příslušenství Uzavírací víko
Obj. č. 174-288-S0 174-288-S0
Cena Kč / ks 3.700,- 3.700,-

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

Čištění dílů bez rozpouštědelDENIOS 
záruka

10
let

bio.x čistící kapaliny bio.x čistící kapaliny

Vyzkoušejte si na 4 týdny!
Rádi Vám poskytneme čistící stůl bio.x na 4 týdny k 
dispozici na otestování. Náklady ve výši 5900,- Kč 
jsou v případě následné objednávky odečteny.

Čisticí stůl bio.x B 200



Záchytné vany z oceli nebo 
nerezu, pro malé 
nádoby

Materiál ocel nerez

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

Ø x V [mm] 165 x 300 190 x 345 165 x 300 190 x 345
Obj. č. 188-956-S0 188-957-S0 204-618-S0 204-619-S0
Cena Kč / ks 1.650,- 1.950,- 3.800,- 4.300,-

 W úsporný a dávkovaný postřik čištěných ploch a dílů
 W ergonomický postřikovací nástavec z plastu vč. šroubovacího prodloužení s 
nastavitelnou tryskou
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od 1.650,-

Postřikovací a smáčecí konve

 W integrovaná pumpička z plastu
 W vysoká odolnost vůči mnoha čistidlům
 W vysoce hodnotné nádoby z nerezové oceli 1.4404 (SUS 316 L) nebo 
zinkované s lakováním v signální žluté

Falcon postřikovací konve

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

Bezpečné čištění pomocí postřikovacích konví FALCON

Postřikovací konve FALCON umožňují dávkovaný postřik a jednoduché čištění znečištěných ploch.

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.

Všechny nádoby jsou dodávány včetně 
vícejazyčné bezpečnostní nálepky pro 
označení obsahu s novými symboly 
nebezpečí dle GHS

viz strana

6



FALCON bezpečnostní 
nádoby se stáčecím 
kohoutem

Přiobjednejte si zároveň

 W bezpečné zvlhčování čisticích hadrů a houbiček
 W úsporné odebírání, zbytky stékají zpět do nádoby
 W ochrana snížením množství unikajících par

Materiál ocel nerez

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

Ø x V [mm] 178 x 200 178 x 290 132 x 258 131 x 305
Obj. č. 187-531-S0 187-532-S0 211-600-S0 211-601-S0
Cena Kč / ks 1.650,- 1.750,- 5.200,- 5.500,-

viz strana

181
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od 1.650,-

Postřikovací a smáčecí konve

Zinkovaná nálevka pro bezpečnostní 
nádoby

Smáčecí konev FALCON

 W ochrana proti prošlehnutí plamene integrovanou pojistkou
 W snadno ovladatelná pumpička s odpruženým smáčecím talířem z nerezu
 W vysoce hodnotné nádoby z nerezové oceli 1.4404 (SUS 316 L) nebo 
zinkované s lakováním v signální žluté Nerezová nálevka pro bezpečnostní 

nádoby

Plnicí trychtýř

Bezpečné čištění pomocí smáčecích konví FALCON

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

Smáčecí konve FALCON umožňují šetrné a bezpečné namáčení čistících hadrů.

Obj. č.
187-534-S01.850,-

Obj. č.
187-536-S0830,-



Přiobjednejte si zároveň
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FALCON smáčecí
konve z oceli a nerezu

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.

Všechny nádoby jsou dodávány včetně 
vícejazyčné bezpečnostní nálepky pro 
označení obsahu s novými symboly 
nebezpečí dle GHS

od 2.225,-

Objem 1,0 2,0

Rozměr korpusu Š x H x V [mm] 120 x 115 x 265 145 x 155 x 265
Obj. č. 263-215-S0 263-216-S0
Cena Kč / ks 2.225,- 2.475,-

NOVINKA

FALCON smáčecí konve z HDPE
 W bezpečné zvlhčování čisticích hadrů a houbiček
 W vysoká odolnost vůči mnoha chemickým látkám jako jsou např. kyseliny nebo louhy
 W chemicky vysoce odolné nádoby z HDPE
 W snadno ovladatelná pumpička s odpruženým smáčecím talířem z nerezu

chemicky vysoce odolné nádoby z HDPE

Snadno ovladatelná pumpička s odpruženým smáčecím 
talířem z nerezu

od strany

375

Trychtýř pro bezpečnostní 
nádobu, k dodání v ocelovém 
nebo nerezovém provedení

Trychtýř z nerezu

od 1.850,- Obj. č.
187-534-S0

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

Smáčecí konve
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DENSORB Varioform - vysoce savý 
sorbent v multifunkčním formátu

Magnetický zemnící kabel, 
schválený dle Atex

 W nádoby jsou vybaveny víkem, které se v případě 
požáru samo uzavře

FALCON ponorná nádoba k čištění 
dílů s košíkem z nerezu a víkem, 
které se samo v případě požáru 
uzavře.

Tavný pásek zajistí automatické 
uzavření v případě požáru.

FALCON ponorná nádoba k čistění dílů

 W nádoby jsou vybaveny víkem, které se v případě požáru 
samo uzavře

 W zinkované provedení navíc s lakováním v signální žluté
 W ideální k odmaštění nebo čištění malých dílů
 W pravoúhlý tvar k optimálnímu využití prostoru na 
pracovištích a i ve skříních na nebezpečné látky

 W s ergonomickými  madly pro komfortní manipulaci
 W vč. snadno vyjímatelného nerezové koše na čištění dílů

FALCON smáčecí nádoba s ponorným síťovým dnem z 
nerezu

od 4.950,-

FALCON ponorná nádoba k čištění dílů s košíkem z 
nerezu a víkem, které se samo v případě požáru uzavře.

Provedení vyjímatelný košík ponorné síťové dno

Materiál ocel
Objem [l] 8 10 8 10
Vnější rozměry D x Š x V [mm] 400 x 320 x 160 400 x 320 x 195 400 x 320 x 160 400 x 320 x 195
Obj. č. 243-454-S0 243-455-S0 256-868-S0 256-869-S0
Cena Kč / ks 5.150,- 6.200,- 4.950,- 5.950,-

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

Vlhčící a smáčecí konve



Vysoce kvalitní čistící hadry pro použití v průmyslu 
(dle DIN 61650)

 W ta nejlepší kvalita z čistých recyklovatelných produktů
 W bez cizích částic jako jsou nýty, knoflíky nebo zipy

Typ BW

Typ KB Typ TB / TB-B

Typ TW / TW-B

Typ TW-B TW-B FB-B

Provedení Z trikotu, barevné Z trikotu, bílé Z fl anelu, barevné
Balící jednotka (BJ) 3 ks 3 ks 3 ks
Počet hadrů 390 390 390
rozměr hadříku [mm] 380 x 380 380 x 380 380 x 380
Hmotnost / zásobník [kg] 5,0 5,0 3,5
Obj. č. 246-193-S0 246-192-S0 246-194-S0
Cena Kč / BJ 1.900,- 2.500,- 1.950,-

Typ KB TB BB HB TW BW HW

Provedení Z katunu, barevné Z trikotu, barevné Z ložního prádla, 
barevné Froté, barevné Z trikotu, bílé Z ložního prádla, bílé Froté, bílé

Obj. č. 3 lisované kostky à 10 kg 158-024-S0 158-019-S0 246-189-S0 246-191-S0 158-022-S0 158-027-S0 246-190-S0
Cena Kč / BJ 1.250,- 1.250,- 1.400,- 1.650,- 2.350,- 2.450,- 2.250,-

Obj. č. 30 lisovaných kostek à 10 kg 158-037-S0 158-030-S0 – – 158-034-S0 158-038-S0 –
Cena Kč / paleta 9.250,- 11.600,- – – 17.200,- 19.900,- –

od 9.250,- / kg

Typ HB
 W z barevného, netřepivého froté materiálu
 W vysoká savost, díky tomu ideální k sušení 
mokrých povrchů

 W vysoce savé a měkké, vhodné pro velmi 
citlivé povrchy

 Objednejte si balení
- 3x zásobník à 130 hadrů
- 3 x 10 kg lisovaná kostka
- 30 x 10 kg lisovaná kostka (celá paleta)
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www.denios.cz

Čistící hadry v 
lisovaných kostkách

Čistící hadry v 
zásobním boxu

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

Typ BB
 W z barevného bavlněného ložního prádla
 W vhodné pro citlivé povrchy

Typ HW
 W z bílého, netřepivého froté materiálu
 W vysoká savost, díky tomu ideální k usušení povrchů, 
hadry nepouští barvu

Typ FB-B

 W z obzvláště měkkých flanelových 
látek, světle barevných

 W vysoce savé a flexibilní, vhodné 
pro čištění i nerovných struktur

 W čistá bílá bavlna, měkká, velmi savá a 
nežmolkující

 W ideální pro použití na rozpouštědla

 W klasické trikotové hadry z měkkých, savých, 
barevných bavlněných látek

 W vhodné do dílen, na čištění strojů a všude tam, 
kde musí být nasáto větší množství kapalin

 W lehká směs bavlny (různé barvy) pro hrubé nečistoty
 W vhodné pro použití v dílnách, zemědělství apod.

 W ideální k leštění lakovaných povrchů, 
např. tam, kde nesmí pustit žádná barva

 W z pratelného, bílého bavlněného ložního 
prádla (recyklovatelné)



Přiobjednejte si zároveň

Provedení Role, bílá Hadr, bílý, skládaný

Balící jednotka (BJ) 1 role 12 balení
Počet útržků / BJ 500 420
Rozměr hadříku (mm) 38 x 40 30 x 38
Plošná hmotnost [g/m²] 80 80
Obj. č. 246-182-S0 246-184-S0
Cena Kč / balení 2.350,- 2.100,-

Cena Kč / balení od 5 balení 2.150,- 1.950,-

Role, bílá
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Poradenství: 800 383 313

Odvíjecí stojany pro role

Typ N 19 D 19

 
Papírové čistící utěrky, bílé, 1-vrstvé,

12 rolí à 125 m, šířka 22 cm
Papírové čistící utěrky, bílé, 1-vrstvé,

6 rolí à 300 m, šířka 22 cm

Obj. č. 248-314-S0 248-315-S0
Cena Kč / balení 1.150,- 1.250,-

Cena Kč / balení od 5 balení 1.050,- 1.150,-

Příslušenství Praktický zásobník vč. sady k upevnění ke zdi
Obj. č. 249-664-S0 249-666-S0
Vnější rozměry D x Š x V [mm] 180 x 172 x 345 250 x 230 x 365
Cena Kč / ks 1.250,- 1.400,-

Provedení Role, bílá Hadr, bílý, skládaný

Balící jednotka (BJ) 2 role 1 balení
Počet útržků / BJ 1000 720
Obj. č. 246-187-S0 246-188-S0
Cena Kč / balení 2.500,- 2.150,-

Cena Kč / balení od 5 balení 2.350,- 1.950,-

Příslušenství – Zásobník na čistící hadry
Obj. č. – 263-288-S0
Vnější rozměry D x Š x V [mm] – 205 x 205 x 90
Cena Kč / ks – 450,-

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

Flísové hadry typ AT

Flísové hadry typ Bio White

Čistící hadry Basic

Praktický zásobník na čistící hadry typ N 19 a D 19 
(viz tabulka vedle)

 W individuální dávkování: pomocí zaoblené 
řezací lišty si můžete utrhnout libovolně 
dlouhou papírovou utěrku

 W maximální 
hygiena, uživatel 
se dotýká pouze 
papírové utěrky

Praktický zásobník vč. sady k 
upevnění ke zdi

   
    

    
   E

CO FRIENDLY

díky voštinovému vzoru 
neklouzavý povrch

 W extra silné a objemné flísové hadry
 W ideální náhrada konvenčních čistících hadrů
 W pro čištění a odstranění velmi silných nečistot, např. odmaštění převodovky
 W z hygienických celulózových polypropylenových vláken s vysokou sorpční kapacitou
 W vhodné pro zachycení oleje, maziva a vodnatých roztoků
 W odolné, netřepivé a vhodné do sucha i mokra
 W k použití i na hrubý povrch
 W odolné vůči kyselinám a louhům

 W netřepivé, hygienické hadry pro téměř jakékoliv čištění
 W 100 % biologicky odbouratelné, vyrobené ze speciálních vláken s vysokým podílem celulózy
 W obzvláště silné a sorpční speciální vlákno z celulózy a polylactidu
 W rozměr hadříku 30 x 38 cm

 W ideální pro čistící práce
 W ideální do oblastí s vysokými požadavky na hygienu
 W ekologické a hygienické hadry z vysoce čisté 
celulózy, bílé

 W vždy na dosah ruky, bez perforace
 W vnitřní návin zaručí při použití nástěnného 
zásobníku neustálou čistotu utěrky



Provedení Role hadrů, modrá, 3vrstvé Role hadrů, bílé, 4vrstvé

Balící jednotka (BJ) 1 role 1 role
Počet útržků / BJ 989 925
Obj. č. 130-036-S0 130-037-S0
Cena Kč / BJ 1.250,- 1.350,-

Cena Kč / BJ od 5 BJ 1.150,- 1.300,-

Provedení Role Role

Balící jednotka (BJ) 1 role 4 role
Počet útržků / BJ 700 1000
Rozměr hadříku (mm) 260 x 350 mm 200 x 300 mm
Obj. č. 130-038-S0 123-192-S0
Cena Kč / BJ 2.250,- 2.250,-

Cena Kč / BJ od 5 BJ 2.050,- 2.100,-

od 1.150,- / role
TOP PRODUKT
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Provedení Hadr, bílý, skládaný Hadr, tyrkysový, skládaný Role

Balící jednotka (BJ) 10 balení 1 krabice 2 role
Počet útržků / BJ 500 200 1000
Obj. č. 130-040-S0 130-041-S0 130-042-S0
Cena Kč / BJ 2.250,- 980,- 3.950,-

Cena Kč / BJ od 5 BJ 2.050,- 910,- 3.700,-

Příslušenství Zásobník na čistící hadry – –

Obj. č. 263-288-S0 – –
Vnější rozměry D x Š x V [mm] 205 x 205 x 90 – –
Cena Kč / ks 450,- – –

Vysoce savé čistící utěrky

Čistící hadry odolné vůči rozpouštědlům

Čistící průmyslové utěrky

 W pro univerzální použití v laboratořích, v elektroprůmyslu, v 
automobilovém průmyslu, lakovnách, výrobních halách, slévárnách

 W textilní hadry z celulózového polyesteru, velmi savé, odolné vůči 
rozpouštědlům a nežmolkující

 W pevný v mokrém i suchém stavu
 W bez silikonů
 W ideální odmašťovač, vhodný k použití v potravinářském průmyslu
 W rozměr hadříku 30 x 38 cm

 W pevné čistící utěrky do průmyslu či dílen
 W všestranně využitelné, například pro čištění a servis výrobních strojů v dílnách nebo pro čištění budov
 W vysoce savá utěrka, ideální k zachycení oleje a vody
 W díky jemné struktuře vhodné také k použití na povrchy, které jsou citlivé na poškrábání
 W vyrobené z vysoce kvalitních celulózových vláken pojených latexem
 W obzvláště pevné proti roztržení, nepouští vlákna

 W ideální pro použití ve všech průmyslových oblastech, 
autodílnách apod.

 W k čištění a zachycení nečistot, olejů a maziva
 W obzvláště pevné, nežmolkující
 W určeno pro odstranění kovových špon a k použití během 
servisních prací

 W vyrobené z recyklovaného papíru (modré), příp. z celulózy 
(bílé)

 W 4vrstvé role s velkou sorpční kapacitou
 W rozměr hadříku 37 x 38 cm



Typ X 170

Balící jednotka (BJ) 2 role
Provedení 2vrstvé
Počet útržků / BJ 2520
Vnější šířka [mm] 240
Obj. č. 248-316-S0
Cena Kč / balení 990,-

Cena Kč / balení od 5 balení 890,-

   
    

    
   E

CO FRIENDLY

CENOVÝ HIT

Obj. č. 248-316-S0

od 890,-

NOVINKA

od 1.800,-

Vlhčené čistící hadry
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Poradenství: 800 383 313  Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu  

Více o produktu Role Hadr, skládaný

Balící jednotka (BJ) 1 role  balení
Počet útržků / BJ 500 500
Obj. č. 129-659-S0 123-197-S0
Cena Kč / role 1.650,- 2.300,-

Cena Kč / role od 5 role 1.550,- 2.150,-

Příslušenství – Zásobník na čistící hadry

Obj. č. – 263-288-S0
Vnější rozměry D x Š x V [mm] – 205 x 205 x 90
Cena Kč / ks – 450,-

Opakovaně použitelné čistící hadry
 W vhodné pro všechny průmyslové oblasti, např. pro čištění a servis výrobních strojů a nástrojů
 W silné, po vyprání znovu použitelné, vhodné na oleje a maziva
 W vhodné pro použití na rozpouštědla, chemikálie a oleje

Opakovaně použitelné čistící hadry, 
skládané: 38 x 40 cm

Opakovaně použitelné čistící hadry, 
v roli: 32 x 38 cm

Robustní čistící hadry
 W ideální pro použití ve všech průmyslových oblastech, autodílnách apod.
 W optimální pro použití na silné znečištění
 W dobrý poměr cena/výkon: ideální pro velkou spotřebu
 W ideální pro odstranění kovových špon a k použití během servisních prací
 W netřepivé hadry z recyklované celulózy, hnědé
 W rozměr hadříku 24 x 38 cm

 W čistící hadry pro odstranění oleje, maziva a jiných nečistot
 W čistí rychle a efektivně, bez přidání vody
 W bez rozpouštědel, barviv, citlivé k pokožce

Provedení Box Zásobník

Balící jednotka (BJ) 6 4 
Počet útržků / BJ 300 600
Rozměr hadříku (mm) 22 x 22 22 x 22
Obj. č. 263-289-S0 263-290-S0
Cena Kč / balení 1.800,- 2.600,-



 W ideální pro špatně přístupná místa
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 W optimalizované magnetické pole pro bezpečné zachycení železných 
částic ze spojů a drážek

 W v nerezovém krytu - vhodný i pro použití na volném prostranství

 W magnetická hlavice nastavitelná v úhlu až 90°

Obj. č. 180-697-S0

1.250,-

NOVINKA

Obj. č. 257-417-S0

26.600,-

Magnetické saparátory

 W k zachycení kovových špon, hřebíků a malých kovových částí u obráběcích strojů (frézy, 
soustruhy, vyvrtávačky), na pracovních stolech, atd.

 W zachytí bezpečně malé kovové části
 W lehká, nerezavějící hlavice
 W snadné vyprázdnění vysunutím centrální tyče
 W celková délka: 410 mm

Magnetická tyč

Magnetická tyč, Obj. č. 163-474-S0, Kč 2.050,-

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

 W výškově nastavitelná kolečka pro nerovnou podlahu
 W v případě sešlápnutí ergonomické páky se sesbírané díly uvolní
 W nenáročný na údržbu

Magnetický zametač

Magnetický sběrač

 W k zachycení kovových dílů (např. nářadí, šrouby, čepy, 
špony, profily, ...) na těžko přístupných místech

 W jednoduché odstranění zachycených kovových dílů po 
vytažení ovládací páky na rukojeti

Magnetický sběrač s nastavitelnou hlavicí až do úhlu 90°, 
jednoduchá obsluha, odstranění zachycených kovových dílů po 
vytažení ovládací páky na rukojeti

Díky uspořádání koleček lze zajíždět i 
do rohů a hran Po sešlápnutí páky se nasbírané kovové částice uvolní



 W silný magnet s dlouhou životností k odstraňování nebezpečných kovových částí na 
dopravních plochách, podlahách v halách, atd.

Obj. č. 174-387-S0

2.650,-
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 W magnetické metly snadno vytáhnou ze spárů a štěrbin kovové části, se kterými si klasické smetáky, košťata a zametací stroje neporadí
 W k odstranění zdrojů potenciálního nebezpečí
 W bezproblémové zachycení špon a dalších železných částic, které by mohly zablokovat klasické zametací stroje

Vždy aktuální: Vyžádejte si novinky 
o změně legislativy, top nabídce a 
mnohém dalším.

denios.shop/cz-newsletter

Magnetické metly

Magnetická metla pro vysokozdvižný vozík

Magnetická metla Magnetická metla

Snadné vysypání pomocí 
vytažení rukojeti v horní 
části

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

 W optimální pro nerovné a hrubé podlahy, např. 
štěrk, beton, dlažební kostky

 W jednoduché připevnění na vysokozdvižný vozík
 W magnetická metla zachytí bezpečně kovové 
části až do vzdálenosti 14 cm

 W jednoduché odstraňování zachycených kovových 
částí díky vytažení rukojeti nahoru

 W kapacita až 80 kg
 W zametací šířka: 910 mm

 W snadné odstraňování kovových částic díky jednoduchému odstraňovacímu 
mechanismu na násadě

 W teleskopická násada, 720 až 1030 mm

 W teleskopická násada dlouhá 640 
až 1020 mm

 W ergonomicky tvarovaná násada, 
rukojeť s protiskluzovou 
ochranou

 W zametací výška od 19 do 38 mm
 W extra velká, profilovaná kola 
pro jednoduchou a bezpečnou 
obsluhu

Magnetická metla na vysokozdvižný 
vozík, Obj. č. 268-046-S0, Kč 27.100,-

Magnetická metla, Obj. č. 179-680-S0, Kč 3.150,-



60- a 200-litrové
sudy

Příslušenství

 Obj. č. Cena Kč / ks

38mm sací hadice k vysavači - 3 m 177-326-S0 1.250,-

Popruh na standardní sudy s objemem 200 litrů 174-321-S0 4.450,-

Sítko na 200 litrový vysavač kapalin 179-650-S0 13.600,-

 W minimalizuje použití sorpčního materiálu a snižuje náklady na likvidaci
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Obj. č. 123-223-S0

12.500,-

Obj. č. 123-224-S0

18.800,-

Obsah: 
1 vakuové čerpadlo s uzavíracím 
ventilem a omezovačem množství
2 m vakuová hadice, Ø 38 mm
1 rychlospojka
3-dílná sací trubice
1 podlahová tryska s gumovou lištou
1 ruční tryska

Obsah: 
1 vakuové čerpadlo s uzavíracím 
ventilem a omezovačem množství
1 přípojka s 90˚ úhlem pro 2“ otvor
2 m vakuová hadice, Ø 38 mm

Vysavač na kapaliny SV 6.4

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: 1 - 2 týdny 

Vysavače na kapaliny

Vysavač na kapaliny SV 6.16

Vysavač na kapaliny typ SV 6.4, k montáži na ocelový 
sud s čepovacím otvorem (k dodání na přání)

Vysavač na kapaliny SV 6.16 k odsátí uniklých kapalin

 W k odsávání vyteklé nafty nebo olejů z vozidel nebo k vyprazdňování 
záchytných van

 W s pneumatickým pohonem
 W vakuum při tlaku 6 bar (mm/Ws): 4.000

 W vhodné ke všem ocelovým sudům s 2“ závitem
 W není nutný žádný filtr
 W plovák zabrání přeplnění
 W možné opětovné použití odsávaného materiálu

viz strana

171



Provedení PressOut PressOut ATEX

Obj. č. 257-588-S0 257-589-S0
Cena Kč / ks 45.600,- 64.700,-

Příslušenství Nerezový koš se sítem k fi ltraci cizích částic
Obj. č. 173-840-S0 173-840-S0
Cena Kč / ks 11.300,- 11.300,-

NOVINKA

Obj. č. 257-588-S0

45.600,-

Provedení PumpOut PumpOut ATEX

Obj. č. 179-647-S0 186-281-S0
Cena Kč / ks 96.400,- 107.000,-
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 W pneumatický vysavač a čerpadlo na kapaliny s bodem vzplanutí přes 55 °C

PumpOut

Obj. č. 257-588-S0

45.600,-
NOVINKA

Obj. č. 257-588-S0

45.600,-

Obsah: 
Venturi čerpadlo s omezovačem množství (k nasátí)
membránové čerpadlo (k vyprázdnění)
sací hadice a trubka, podlahová tryska (ne pro rozpouštědla)
košík se sítem k fi ltraci pevných částic
200 litrová nádoba a přepravní vozík
sudový popruh pro vyvarování se deformaci podtlaku

Vysavače na kapaliny

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: 1 - 2 týdny 

Typ PumpOut vysává kapaliny z podlahy a čerpá je do IBC nádrže.

Kombinované použití: PumpOut vysává kapaliny ze strojů a odděluje částice od 
kapalin. Olejové sběrače na 2“ otvoru nádoby zachytí olej z povrchů. Poté bude 
čistící kapalina načerpána zpět do stroje.

Absorpce a odčerpání pomocí jednoho zařízení

Nasátá kapalina v nádobě může být pneumaticky přečerpána před vzdálenost 2-3 metry 
do sběrné nádoby (např. do IBC nádrže)

Úzká konstrukce, světlá výška 135 
mm a průměr kola 100 mm zajistí 
snadnou manipulaci i ve stísněném 
prostoru.

Obsah: 
Venturi čerpadlo s omezovačem množství
sací hadice a trubka
ruční a podlahová tryska (není vhodné pro 
rozpouštědla)
50litrová nádoba a přepravní vozík

PressOut

 W snižuje náklady na likvidaci
 W minimalizuje potřebu sorpčního materiálu
 W bezúdržbový, žádné rotační díly
 W vysaje kapaliny z podlahy, strojů, nádrží, apod.

 W přečerpá kapaliny zpět nebo do nádoby na likvidaci
 W vhodné pro chladící kapaliny, oleje, barvy, mycí vody, naftu, atd.
 W ideálně kombinovatelné se sběračem oleje
 W k dodání ve 2 verzích: PressOut a PumpOut



 ASF nádoby, jednoplášťové

Objem [l] 200 445 800 1000
Vnější rozměry D x Š x V [mm] 715 x 715 x 845 1230 x 1030 x 840 1230 x 1030 x 1220 1230 x 1030 x 1400
Hmotnost [kg] 70 175 210 230
UN-schválení D/BAM 4760/1A2W D/BAM 0470/31A D/BAM 0469/31A D/BAM 0469/31A
Obj. č. 117-951-S0 117-952-S0 117-953-S0 117-955-S0
Cena Kč / ks 22.200,- 33.500,- 35.800,- 36.900,-

 ASF nádoby, dvouplášťové

Objem [l] 100 280 445 800 1000
Vnější rozměry 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
Hmotnost [kg] 65 120 220 285 310
UN-schválení D/BAM 9440/1A2 D/BAM 6480/31A D/BAM 0471/31A D/BAM 0472/31A D/BAM 0472/31A
Obj. č. 117-959-S0 120-363-S0 120-364-S0 117-960-S0 117-961-S0
Cena Kč / ks 23.300,- 35.800,- 55.600,- 58.100,- 60.300,-

 W vyvinuto pro sběr a přepravu kapalin

 W vyvinuto pro sběr a přepravu kapalin
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Všechny ASF nádoby jsou 
stohovatelné, díky tomu 
vznikne možnost kompaktního, 
prostorově úsporného 
skladování.

Detailní vyobrazení: detekce 
úkapů pro kontrolu těsnosti 
nádoby.

ASF nádoby, dvouplášťové

Odvětrávací ventil k automatickému 
uvolnění tlaku

Horní díl s uzávěrem NW 400 a 
uzamykatelným víkem.

ASF nádoby, jednoplášťové

  Lieferzeit:   

ASF nádoby

Nádoba typ ASF-D, objem 100 litrů, 
dvouplášťová

 W dvouplášťová žárově pozinkovaná nádoba
 W přeprava povolena bez omezení
 W pasivní skladování bez omezení
 W aktivní skladování bez omezení do 450 litrů
 W skladování je přípustné bez přídavné záchytné vany
 W včasné rozpoznání případných úkapů a kontrola těsnosti
 W nájezdové otvory pro snadný transport

 W žárově zinkovaná jednoplášťová nádoba bez 
výpustného dna

 W přeprava povolena bez omezení vzhledem k 
bodu vzplanutí a třídy ohrožení vody

 W pasivní skladování bez omezení
 W aktivní skladování dovoleno pro vodu ohrožující 
látky s bodem vzplanutí > 55°C

 W nájezdové otvory pro snadný transport

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: 2 - 3 týdny 



 ASF nádoby s výpustí

Objem [l] 445 800 1000
Vnější rozměry D x Š x V [mm] 1230 x 1030 x 1040 1230 x 1030 x 1420 1230 x 1030 x 1600
Hmotnost [kg] 200 235 255
UN-schválení D/BAM 0470/31A D/BAM 0469/31A D/BAM 0469/31A
Obj. č. 117-956-S0 117-957-S0 117-958-S0
Cena Kč / ks 38.700,- 40.100,- 41.200,-

od 17.700,-

 ASP nádoby pro pevné a pastovité látky ASP nádoby na prázdné spreje

Objem [l] 240 600 800 800
Vnější rozměry 
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

Hmotnost [kg] 80 175 190 190
UN-schválení D/BAM   0460/11A D/BAM 12229/11A D/BAM 12229/11A D/BAM 12938
Obj. č. 117-962-S0 117-964-S0 117-965-S0 208-417-S0
Cena Kč / ks 17.700,- 21.500,- 22.800,- 27.900,-
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Přiobjednejte si zároveň

Další záchytné 
vany

Nádoba typ ASF-B s výpustí, 
1.000 litrů

Detailní vyobrazení: 
Uzamykatelná armatura 
s 2“ kulovým kohoutem

Nádoba typ ASF-B s vypouštěcím dnem, 
1.000 litrů. (předpisově uskladněna na 
schválené záchytné vaně)

ASP nádoba 800 litrů, pro 
prázdné spreje

pro 240 litrů

pro 600 a 800 litrů

ASP nádoby pro pevné a pastovité látky

Plastové pytle z polyethylenu (PE) jako ochrana 
proti znečištění ASP nádob (BJ = 10 ks)

ASF a ASP nádoby

  Lieferzeit:   

ASF nádoby s výpustí

Nádoba typ ASF-B s výpustí, 445 litrů Nádoba typ ASF-B s výpustí, 800 litrů

ASP nádoba 800 litrů

Kč 975,- Obj. č.
117-963-S0

Kč 1.120,- Obj. č.
117-966-S0

 W schválená přeprava pevných látek, uložených dle ADR v velkých nádobách jakou jsou IBC nebo bedny z oceli
 W žárově zinkované nádoby s UN schválením
 W vhodné pro pasivní skladování
 W schváleno aktivní skladování, nádoby musí stát na pevném základu, aby bylo možné rozsypané látky rozpoznat a odstranit
 W víko se otevírá pomocí závěsných pružin s odlehčením zátěže a zajištěním ve dvou otevíracích úhlech (70 ° a 270 °)

 W vyvinuto pro sběr a přepravu pevných látek

 W žárově zinkovaná jednoplášťová nádoba s výpustí a 2“ uzavírací armaturou
 W schválené pro pasivní skladování na záchytné vaně
 W horní díl s otvorem NW 400 a bezpečnostním ventilem 1/2“

Záchytné vany DENIOS classic-line, 
pro 1 IBC à 1000 litrů, lakované, 
Obj. č. 259-387-S0, Kč 11.700,-

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: 2 - 3 týdny 

od strany
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Obj. č. 116-804-S0

3.300,-

Obj. č. 156-779-S0

3.500,-
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NOVINKA

Obj. č. 265-886-S0

10.300,-

Přiobjednejte si zároveň

Skládací opakovaně 
použitelné vana na 
úkapy 

Speciální sběrače a bezpečnostní nádoby

Nástavec se samouzavíratelnou 
záklopkou z polyethylenu, Ø 630 mm

Nádoba na pevné látky, 200 litrů

viz strana
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Protipožární hasící víko na sudy Sudový nástavec s vhazovací záklopkou

Pevný odpad-nádoba, 
Obj. č. 117-967-S0, Kč 9.100,-

 W díky integrovanému pojízdnému podstavci může být tato 
transportovatelná nádoba používána speciálně pro decentralizovaný 
sběr pevných odpadních látek

 W žárově pozinkované provedení
 W stabilní uzávěry a víka
 W přeprava: schváleno pro pevné látky, které smějí být dle GGVSEB 
přepravovány v „sudu z oceli s odnímatelným víkem“

 W aktivní skladování: schváleno - nádoby musí stát na pevném základu, 
aby bylo možno eventuálně rozsypané látky rozpoznat a odstranit

 W vhodné pro pasivní skladování
 W rozměry Š x H x V [mm]: 
710 x 625 x 1055

 W objem [l]: 200
 W hmotnost [kg]: 43

 W samozhášecí víko z hliníku
 W udělá z 200litrových sudů bezpečnostní odpadkovou nádobu 
ke sběru odpadních plynů a hořlavých látek

 W protipožární princip: v případě požáru se spaliny 
nahromadí pod krycím víkem z hliníku, čímž se 
požár zadusí, neboť do nádoby nemůže již vnikat 
žádný kyslík

 W kopulovitý nástavec se samouzavírací vhazovací záklopkou
 W ideální pro použití se stávajícím 200l sudem pro ekonomicky 
výhodný sběr odpadu

 W vyrobený z ekologického polyethylenu (PE)
 W rozměry Ø x V [mm]: 630 x 321 mm

Plastové pytle z PE jako ochrana proti 
hrubým nečistotám (BJ = 10 ks)

 Obj. č. 117-968-S0, Kč 730,-

 W slouží ke sběru látek obsahujících olej
 W zinkované provedení s lehce pojízdnými kolečky
 W kohout na vypouštění oleje a sítové dno, takže se může z nádoby 
vypouštět zbytková kapalina

 W rozměry Š x H x V [mm]: 600 x 740 x 1060
 W objem [l]: 240
 W hmotnost [kg]: 32

Bezpečnostní sběrná nádoba

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: 2 - 3 týdny 



od 2.100,-

 W bezpečný sběr hadrů a jiných odpadů, ochrana před možným požárem díky samozavíracímu víku, 
dodatečná ochrana díky odvětrávacímu dnu - takto se předejde přehřátí a samovznícení

 W těsně svařovaná nádoba jako ochrana před vyteklými zbytkovými kapalinami
 W FM certifikace

DENIOS 
záruka

5
let

389

8

Poradenství: 800 383 313

NOVINKA

Obj. č. 256-101-S0

Objem [l] 20 35 50 65

Vnější rozměry 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. ocel 256-101-S0 256-102-S0 256-103-S0 256-104-S0
Cena Kč / ks 2.250,- 2.700,- 3.050,- 3.350,-

Cena Kč / ks od 5 ks 2.100,- 2.600,- 2.900,- 3.200,-

Obj. č. nerez 256-106-S0 256-122-S0 256-123-S0 256-124-S0
Cena Kč / ks 3.750,- 4.200,- 4.950,- 5.850,-

Cena Kč / ks od 5 ks 3.550,- 3.950,- 4.700,- 5.600,-

Příslušenství
Odpadkové pytle, modré 

(1 balení = 500 kusů)
Odpadkové pytle, modré 

(1 balení = 250 kusů)
Odpadkové pytle, modré 

(1 balení = 250 kusů)
Odpadkové pytle, modré 

(1 balení = 250 kusů)
Obj. č. 243-873-S0 243-869-S0 243-869-S0 243-872-S0
Cena Kč / balení 1.600,- 1.250,- 1.250,- 1.750,-

Bezpečnostní odpadkové nádoby

Čisté, bezpečné a protipožární řešení pro Vaše pracoviště!

Bezpečnostní odpadkové nádoby

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu 

 W komfortní ovládání pomocí velkoplošného a protiskluzového pedálu
 W velká, ergonomicky tvarovaná rukojeť na zadní straně nádoby pro snadné vyprazdňování nádoby

Samouzavírací víko zamezuje zapálení obsahu 
např. proudem jisker.

Bezpečnostní odpadková nádoba z červeně lakované 
oceli, 35 litrů, se samouzavíratelným víkem a větráním 
dna

Ergonomická rukojeť usnadní komfortní a bezpečné 
vyprazdňování.

tlumený zavírací mechanismus víka zabrání šíření zápachu

Ke každé nádobě na 
odpadky je dodávána 
výše vyobrazená 
bezpečnostní nálepka.

Bezpečnostní sběrná nádoba
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Adaptér............................... 192-196, 208
ADR sada............................ 164, 254-259
Antistatické rohože ........................... 308
Antistatické sady........................ 192-202
ASF nádoby ................................ 386-387
ASP nádoby ....................................... 386
Atex kontejnerová čerpadla ....................
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Atex míchací zařízení s převodovkou ......  
.................................................... 200-201
Atex pneumatické míchací zařízení.........  
.................................................... 200-201
Atex sudová čerpadla......... 154, 197-198
Atex topné pláště ....................... 158-159
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Balonové kanystry ................ 94, 176-177
Barely ................................................ 166
Bariéry ............................................... 246
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Bariéry proti kapalinám 178-182, 266, 394
Basis vany .....................4-36, 80-84, 264
Bezpečnostní depoty .......... 132-149, 264
Bezpečnostní kanystry........ 368-374, 394
Bezpečnostní konve.... 184, 368-374, 394
Bezpečnostní kontejnery ................... 150
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.............................182-184, 368-376, 394
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.....................................368-374, 386-394
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.............................182-184, 368-376, 394
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Bezpečnostní skříně ......... 4, 90-149, 264
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............................................ 182-184, 394
Bezpečnostní sudy............................. 270
Bezpečnostní tabule ................... 254-258
Bezpečnostní upozornění ........... 254-258
Bezpečnostní vany.....4-36, 56-66, 80-84,
................................................... 164, 264
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....................4-36, 56-66, 80-84, 164, 264
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Bodové odsávání ............................... 290
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Čerpadla do nádrže .................................  
.............................146-162, 192-198, 370
Čerpadla na benzín.................... 154, 198
Čerpadla na chemikálie............. 154-162,
............................................ 192-198, 370
Čerpadla na kapaliny.. 146, 192-194, 370

Čerpadla na kyseliny .......... 194-196, 370
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.................................................... 194-198
Čerpadla na rozpouštědla .. 192-198, 370
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.....................................154-162, 196-198
Čerpadla s pístem ..................... 194, 370
Čerpadlo do kanystrů ......... 192-194, 370
Čerpadlo na naftu.............. 146, 162, 194
Čerpadlo na pohonné hmoty ..... 162, 198
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................................................... 154, 198
Čištění bez rozpouštědel ............ 368-372
Čistící hadry................................ 378-381
Čistící kapaliny ........................... 368-370
Čistící nádoby ..................... 368-376, 394
Čistící prostředky........................ 368-370
Čistící stoly ................................. 368-372
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DENSORB olejové zátarasy ............... 246
DENSORB rohože ....................... 234-250
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DENSORB sady................... 164, 254-259
DENSORB sorbenty ............ 164, 232-262
DENSORB sypký sorbent ............ 260-262
Depoty ................................ 132-149, 264
Depoty na nebezpečné látky ...................  
............................................ 132-149, 264
Depoty na sudy................... 132-149, 264
Depoty na sudy Rollup ...................... 140
Depoty na škodlivé látky .... 132-149, 264
Depoty na plynové lahve ............ 272-282
Detektor úkapů .......16, 28, 52-72, 84-96,
........................................... 136, 160, 264
Dopravní bezpečnost .................. 352-358
Dopravní zrcadla......................... 362-363
Dvojité membránové čerpadlo ................  
............................................ 154, 197-198
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Dávkovací konve......... 160, 178-184, 394
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ESD sudy ........................................... 172
Euro mřížové boxy ......................... 38, 88
Ex chráněné odsávání ....................... 290
Ex chráněný topný plášť ............. 158-159
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Ex chráněné míchací zařízení ..... 200-201
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Gumové rohože................... 288, 304-308
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Hliníkové přepravní vozíky................. 312
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.................................... 160, 174-182, 394
Kanystr na pohonné hmoty 174-182, 394
Kanystr na stáčení........ 94, 174-182, 394
Kanystry do laboratoří ........ 174-182, 394
Kapaliny na výplach očí.............. 292-295
Kbelík................................................. 190
Kbelík na vodu ................................... 190
Kohouty .......178-182, 206-207, 370, 394
Kombinované regály....................... 83-86
Kompaktní vyklápěč ................... 324-325
Kompaktní výklopná nádoba ...... 322-324
Kompaktní výklopná nádrž ......... 324-325
Konev na olej..................... 146, 184, 394
Kontejnery na chemikálie.................. 150
Kontejnery na nebezpečné látky ....... 150

L
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............................................ 180-182, 394
Laboratorní konve....... 160, 178-184, 394
Laboratorní konve z nerezu 160, 178, 394
Laboratorní trychtýř .................................
.............................177-182, 374-376, 394
Laboratorní vany........... 4-11, 22, 36, 264
Laboratorní čerpadla ...154-162, 196-198
Likvidace špon ........................... 368, 382
Likvidační vozík.................................. 262

Lopaty ................................................ 262
Lopaty na posypový materiál ............ 262
Láhve na výplach očí .................. 292-295

M

Magnetické koště...................... 368, 382
Magnetický sběrač .................... 368, 382
Magnet na špony ...................... 368, 382
Manipulace se sudy ................................
............................130, 154-170, 214-230, 
.................................... 270-274, 286, 320
Manipulační nádoby 38, 88-94, 160-191, 
.................................... 270, 326-332, 394
Manipulační přístroje ................. 312-318
Manipulační vozíky............. 216, 312-320
Manipulační výklopné nádoby ... 324-325
Membránová čerpadla ....... 154, 197-198
Mobilní nádrže .................................. 164
Mobilní odsávací zařízení.................. 290
Mobilní odsávání............................... 290
Mobilní čerpací stanice..................... 164
Modulové kontejnery ........................ 150
Montážní vozíky.......................... 314-318
Mosazné kohouty .............................. 206
Mrazuvzdorné skladování.................. 150
Mycí stoly ................................... 368-372
Mycí stůl..................................... 368-376
Míchací zařízení ......................... 200-201
Míchací zařízení s převodovkou . 200-201
Mísící zařízení ............................ 200-201
Mísící zařízení Atex .................... 200-201
Mřížové boxy ................................. 38, 88
Mřížový box-kryt ............................ 38, 88
Můstek na hadice.............................. 360

N

Naváděcí systémy osob .................... 358
Nejiskřivé nářadí ....................... 210, 366
Nerezové bezpečnostní nádoby ....... 160, 
178-182, 394
Nerezové kanystry ...... 160, 178-182, 394
Nerezové konve ................. 160, 178, 394
Nerezové nádoby................ 160-182, 394
nerezové postřikovací konve ...................
............................................ 368-374, 394
Nerezové smáčecí konve.... 368-374, 394
Nerezové vany .................... 6-11, 22, 264
Nerezové přepravní nádoby 180-182, 394
Nerezové kohouty....... 178-182, 206, 394
Nerezový paletový zdvižný vozík ....... 320
Nerezový trychtýř 170-182, 374-376, 394
Nouzové boxy ..................... 164, 254-259
Nouzové sady ..................... 164, 254-259
Nouzové sprchy .......................... 288-302
Nouzové vany ...................................... 36
Nádoby .............................. 166, 184, 394
Nádoby na chemikálie......... 94, 160-191,
................................................... 270, 394
Nádoby na likvidaci .................... 162-164
Nádoby na nebezpečný náklad ...............
............................................ 184-191, 394
Nádoby na pevné látky...................... 388
Nádoby na nebezpečné látky .... 184, 394
Nádoby na olej .......................... 184, 394
Nádoby na posypovou sůl ................. 332
Nádoby na vlhčení.............. 368-376, 394
Nádoby na čištění drobných dílů.............  
............................................ 368-376, 394
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Nádoby s kulatým dnem.... 166, 184, 394
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Nádrže .........................162-170, 386-387
Nádrže ke skladování a k likvidaci 
odpadu............................................... 162
Nádrže na chemikálie................. 166-170
Nádrže na olej ................................... 162
Nádrže na použitý olej....................... 162
Nádrže na špony......................... 324-325
Nádrže na kapaliny..................... 162-170
Nádrže na nebezpečné látky ...... 162-164
Nádrže na použitý olej....................... 162
Nádrže na topný olej ......................... 162
Nájezdové ochranné rohy........... 342-350
Nájezdové ochranné sloupky ............ 340
Nájezdová ochrana..........82-88, 340-356
Nájezdový ochranný rám ............ 348-350
Nástavec s oběhovým filtrem..... 125-130
Nářadí v provedení Ex ............... 210, 366
Nízké podlahové vany .........32-36, 56-66
Nízké vany ..4-36, 56-66, 80-84, 164, 264
Nůžková bariéra ................................ 352

O

Obličejové sprchy ....................... 288-300
Obraceč sudů..................................... 222
Ocelové sudy ..................................... 170
Ocelové vany .................4-30, 80-84, 264
Ocelové záchytné vany ..4-30, 80-84, 264
Ocelová vana ......................................... 4
Ocelová záchytná vana.......................... 4
Ocelový sudový podstavec ......................  
.................................... 170, 214-215, 270
Ocelový trubkový vozík ...................... 312
Ocelový trychtýř......... 178, 212, 374, 394
Ocelový vozík na plynové láhve...............  
.................................... 272, 284-287, 312
Ochrana profilů a hran................ 346-356
Ochrana před deštěm ........................ 269
Ochrana před úkapy .......................... 269
Ochrana sloupků................................ 354
Ochranné bariéry ............................... 365
Ochranné bariéry před uniklými 
kapalinami ......................................... 246
Ochranné profily ......................... 344-356
Ochranné rámy ........................... 348-350
Ochranné sloupky .............................. 354
Ochranné sudy................................... 270
Ochranné vany.........................................  
....................4-36, 56-66, 80-84, 164, 264
Ochranné zábradlí ............................. 344
Ochranná mříž ke strojům ................. 340
Ochranné zábradlí ............................. 344
Ochranné závory ......................... 348-350
Ochranné kryty ........... 178-182, 266, 394
Ochranné rohy .................82-88, 340-356
Ochranný trám ................................... 353
Odkapávací vany ................................. 36
Odměrky ............................ 146, 184, 394
Odpadkové koše ................................ 388
Odpadkové nádoby ............ 190, 368, 388
Odpadkové pytle................................ 388
Odsávací rameno............................... 290
Odsávací ventilátory.......................... 290
Odsávací zařízení............................... 290
Odsávání na pracovišti ...................... 290
Odsávání kouře.................................. 290
Otvírač šroubovacích vík ............ 210-211
Očkový klíč.................................. 210-211
Oční sprchy ................................. 288-302
Oční stanice pro nouzové případy ...........  
.................................................... 288-296

P

Paletové regály............................... 83-88
Paletový vozík .................................... 320
Palety na plynové láhve ............ 272, 284
Palety na sudy .....................12-20, 42-56
Palivové nádrže .......................... 162-164
Panoramatická zrcadla ............... 362-363
Patrové vozíky............................. 312-318
PE bezpečnostní nádoby............ 184, 394
PE bezpečnostní vany ...... 36, 56, 80, 164
PE dávkovací stanice ........................... 56
PE kanystry ........................... 94, 176-177
PE měřící tyčky .......................... 170, 208
PE nádrže ........................................... 166
PE odpadkové pytle ........................... 388
PE palety na sudy ................12-20, 42-56
PE podlahové vany do regálů ........ 36, 80
PE regálové podlahové vany ............... 36
PE regálové vany ................................. 36
PE stohovatelné nádoby .................... 326
PE stáčecí konve......... 146, 182-184, 394
PE stáčecí stanice ............................... 56
PE sudy s víkem ................................. 172
PE sudy .............................................. 172
PE systémové nádoby................ 184, 394
PE systémy regálových van ........... 36, 80
PE trychtýře ....................... 146, 168, 212
PE vany ............................ 36, 56, 80, 164
PE vložné vany ..................................... 36
PE víceúčelové nádoby .............. 184, 394
PE víka ............................................... 174
PE výklopné nádoby........................... 322
PE záchytné vany ................................. 36
PE záchytné vany do regálů........... 36, 80
PE úkapové vany.................................. 36
Plachta pro odtok vody ...................... 269
Plastové kohouty ............................... 207
Plastové konve .................. 146, 184, 394
Plastové nádrže ................................. 166
Plastové podlahové plošiny............ 56-66
Plastové regálové vany ................. 36, 80
Plastové skříně ..................... 96-100, 264
Plastové stohovatelné nádoby .......... 326
Plastové sudové podstavce ............... 214
Plastové sudové podstavce PE sudový 
podstavec .......................................... 214
Plastové sudy ............................. 166-172
Plastové vany .................. 36, 56, 80, 164
Plastové vložky do záchytných van...... 36
Plastové víko ..................................... 174
Plastové výklopné nádoby ......... 184, 394
Plastové záchytné vany ... 36, 56, 80, 164
Plastové nádoby ................ 166, 184, 394
Plastová nájezdová ochrana....... 344-346
Plastová pravoúhlá nádoba 166, 190-191
Plastová víceúčelová nádoba .... 184, 394
Plastový vozík .................................... 262
Plastový vyklápěč .............................. 322
Plechový kbelík .................................. 190
Plnící podstavce ..................12-20, 42-56
Plnící trychtýře........... 146, 168-182, 212,
............................................ 374-376, 394
Plošinový vozík ........................... 312-318
Plástová výklopná nádoba................. 322
Plástový výklopný vozík ..................... 322
Pneumatické míchací zařízení .... 200-201
Pneumatické čerpadlo ........ 154, 197-198
Pochůzné sklady nebezpečných látek 150
Podavače sudů ........................................  
.....................130, 154-160, 218-226, 270
Podlahové bariéry.............................. 350
Podlahové krytiny .............................. 238
Podlahové rohože ............... 288, 304-308
Podlahové vany ...................32-34, 56-66

Podlahové vany pro regály ............ 36, 80
Podlahové plošiny ...............32-34, 56-66
Podlahová vana z nerezu .... 6-11, 22, 264
Podložky na pracoviště ...................... 306
Podstavné skříně ........................ 128-129
Podvozky ............................ 262, 312, 326
Pojízdné havarijní vany........................ 22
Pojízdné pracovní stoly............... 312-318
Pojízdné záchytné vany .................. 12-22
Pojízdný vozík .................................... 262
Policové regály ....................... 68-75, 264
PolySafe depoty ......................... 132-140
PolySafe systémy ... 56, 80, 132-140, 164
Polštáře na olej .......................... 237-252
Pomocné vozíky .......................... 314-318
Ponorné nádoby.................. 368-376, 394
Ponorné nádrže.................................. 376
Ponorné zařízení ................................ 376
Ponorné košíky .................................. 376
Postřikovací konve.............. 368-374, 394
Posypové vozíky................................. 262
Počítadlo množství ......154-162, 196-198
Počítadlo průtokového množství .............  
.....................................154-162, 196-198
Produkty na zimu ............................... 332
Protipožární koše na papír................. 388
Protipožární sklady na plynové láhve 282
Protipožární skříně.................. 4, 102-130
Protipožární skříně na nebezpečné látky  
.................................................... 120-122
Protiskluzové podložky ...................... 306
Protiskluzové rohože........... 288, 304-308
Protiúnavové podložky........ 288, 304-308
Protiúnavové rohože .......................... 306
Práškový hasící přístroj ..................... 165
Průmyslové mřížové rošty.............. 38, 88
Průmyslové sorbenty .................. 232-252
Průmyslová zrcadla..................... 362-363
Průmyslová čerpadla ...154-162, 196-198
Průmyslové kbelíky ............................ 190
Průmyslový vysavač.................... 384-385
Průtokoměr ..................154-162, 196-198
Průtoková počítadla.....154-162, 196-198
Pytle na odpad................................... 388
Pytle na odpadky ............................... 388
Páka na stahovací uzávěry ................ 210
Páková čerpadla ......... 146, 192-194, 370
Pásek pro uzavření úseku .................. 358
Pásová bariéra................................... 358
Předsádková nádoba .................. 162-164
Předvolba množství ............ 162, 196-198
Přejezdové můstky............................. 360
Přejezdové prahy ............................... 360
Přeprava a zvedání sudů ... 130, 154-170, 
.....................214-230, 270-274, 286, 320
Přeprava sudů.....130, 154-170, 214-230, 
.................................... 270-274, 286, 320
Přepravní box na zářivky.................... 266
Přepravní kanystry ........ 94, 174-182, 394
Přepravní konve .. 146, 160, 178-184, 394
Přepravní vana 4-36, 56, 80-84, 164, 264
Přepravní vozíky.................. 262, 312-326
Přepravní vozík z lehkých kovů .......... 328
Příslušenství pro případ havárie 292-295

R

Regály..................................... 68-88, 264
Regály na chemikálie ............. 68-88, 264
Regály na nádoby ................... 68-88, 264
Regály na olej......................... 68-88, 264
Regály na nebezpečné látky... 68-88, 264
Regály na palety..................... 68-75, 264

Regály na sudy ............................... 76-88
Regály pro IBC ................................ 83-88
Regály pro malé nádoby......... 68-79, 264
Regály s boxy .................................... 330
Regálové nájezdové ochrany...... 344-346
Regálové vany ..................................... 36
Regálová podlahová vana ................... 36
Regálový vozík ............................ 314-315
Regály Vario ........................... 68-88, 264
Rohové ochranné profily............. 346-356
Rohože - běhouny .............................. 238
Rohože na olej ................................... 242
Rohože na pracoviště ......... 288, 304-308
Rohože Railroad ................................ 246
Role ............................................ 234-250
Rotační čerpadla ............................... 194
Rozpoznání úkapů...16, 28, 52-72, 84-96, 
........................................... 136, 160, 264
Rozprašovače ..................... 368-374, 394
Ruční lopatky ..................................... 262
Ruční míchače s klikou ............... 200-201
Ruční rotační čerpadlo s klikou ......... 194
Ruční zdvižný vozík ............................ 320
Ruční čerpadla............ 146, 192-194, 370

S

Sada na úkapy .................... 164, 254-259
Samozhášecí koše na papír............... 388
Samozhášecí odpadkové koše .......... 388
Savé polštáře ............................. 237-252
Sběrače pro čistící vlnu ..... 190, 368, 388
Sběrače kovových špon ............. 368, 382
Sběrače odpadků............... 190, 368, 388
Sběrače špon............................. 368, 382
Sběr nebezpečných látek . 190, 266, 368, 
.................................................... 386-388
Sběrné boxy.................... 38, 88, 326-332
Sběrné nádoby ... 190, 266, 368, 386-388
Sběrné nádrže ................................... 162
Sběrné vany 4-36, 56-66, 80-84, 164, 264
Sběrná stanice na nebezpečné látky ......  
........................................... 190, 368, 388
Schodišťové vozíky ............................ 312
Senzor na úkapy ......................................  
........................16, 28, 52-72, 84-96, 136, 
................................................... 160, 264
Senzor pro zjištění úniku kapalin . 16, 28, 
.....................52-72, 84-96, 136, 160, 264
Sklad na nebezpečné zboží ............... 150
Sklady na olej .................................... 150
Skladovací boxy................................... 36
Skladovací boxy na sudy .... 132-149, 264
Skladovací kontejnery ....................... 150
Skladovací nádoby ...38, 88-94, 160-191,
.................................... 270, 326-332, 394
Skladovací nádrže ...................... 162-164
Skladovací regály ................... 68-88, 264
Skladovací skříně ..... 4, 90-130, 264, 338
Skladování IBC nádrží......... 132-149, 264
Skladování na volném prostranství .........  
............................................ 132-150, 264
Skladování nebezpečných látek ........ 150
Skladování plynových lahví ........ 272-282
Sklad REI 120 .................................... 282
Sklad s požární odolností 90 minut ... 282
Skládací vany .................................... 269
Skříně do laboratoří.......... 4, 90-130, 264
Skříně EN........................ 4, 102-130, 282
Skříně G30 / G90 ............................... 282
Skříně na čistící prostředky ............... 338
Skříně na chemikálie ........ 4, 90-130, 264
Skříně na jedy................... 4, 90-130, 264
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Skříně na kyseliny ................ 96-100, 264
Skříně na kyseliny / louhy .... 96-100, 264
Skříně na láhve s tekutým plynem ..........  
.................................................... 272-282
Skříně na louhy..................... 96-100, 264
Skříně na materiál ............................. 338
Skříně na nářadí ................................ 338
Skříně na nebezpečné látky ....... 120-142
Skříně na olej ....................... 90-102, 264
Skříně na plynové láhve ............. 272-282
Skříně na prádlo ................................ 338
Skříně na prostředky pro ochranu rostlin  
........................................................... 102
Skříně na sudy .................... 130-149, 264
Skříně na tlakové plynové láhve 272-282
Skříně pro malé nádoby ... 4, 90-130, 264
Skříně pro škodlivé látky ..4, 90-130, 264
Skříně PSM............................. 4, 102-130
Skříně se skládacími dveřmi ..4, 102-130
Skříně s požární ochranou 4, 102-130, 282
Skříně s požární odolností .......................  
........................................ 4, 102-130, 282
Skříně z nerezu .................................... 96
Skříň pro stáčení ................................. 94
Sloupek....................................... 340-345
Smáčecí konve ................... 368-376, 394
Sorbent role....................................... 238
Sorbenty ............................. 164, 232-262
Sorbenty na chemikálie...... 164, 232-262
Sorbenty na kyseliny .................. 250-262
Sorbenty na olej ......................... 232-262
Sorpční hady............................... 237-252
Sorpční polštáře ......................... 237-252
Sorpční rohože............................ 232-250
Sorpční role ................................ 232-252
Speciální nádoby ....................... 184, 394
Speciální sorbenty............................. 250
Speciální sorpční materiál ......... 248-250
Spill-Kits ............................. 164, 254-259
Spirálové zemnící kabely............ 202-204
Spirálové zemnící kabely Atex ... 202-205
Sprchy pro nouzové případy ....... 288-302
Stanice k likvidaci odpadu .162, 386-387
Stavoznak .................................. 170, 208
Stohovatelné nádoby ........................ 326
Stohovatelné regály ....................... 76-79
Stojany na plynové láhve ........................  
.................................... 272, 284-287, 312
Stojany na sudy ...................12-20, 42-56
Stolní odsávání.................................. 290
Stáčecí čerpadlo..146-162, 192-198, 370
Stáčecí kohouty ..........178-182, 206-207,
................................................... 370, 394
Stáčecí konve ............. 160, 178-184, 394
Stáčecí pomůcky ....62-64, 146, 168-182, 
.............................206-212, 370-376, 394
Stáčecí regály................................. 76-79
Stáčecí skříně ...................................... 94
Stáčecí stanice ........................................  
......................12-20, 42-56, 132-149, 264
Stáčecí vany ........................................ 36
Sudová zdvižka ....154-160, 222-226, 320
Sudová zdvižka Atex........... 160, 228-230
Sudová čerpadla..146-162, 192-198, 370
Sudová čerpadla na olej............ 146, 194
Sudové kleště ..................... 218-219, 270
Sudové kohouty ..........178-182, 206-207,
................................................... 370, 394
Sudové kryty ...................................... 174
Sudové míchací zařízení ............. 200-201
Sudové ohřívače Atex ................ 158-159
Sudové příslušenství 62-64, 146, 168-182, 
.............................206-212, 370-376, 394

Sudové sorbenty........................ 172, 269
Sudové vany ............................... 6-10, 22
Sudové ventily ................................... 208
Sudové zdvižky ................... 160, 228-230
Sudové zdvižné svorky....... 130, 154-160, 
.................................................... 220-226
Sudový adaptér ................................. 208
Sudový klíč ......................... 210-211, 370
Sudový ohřívač ........................... 154-159
Sudový otvírač .................... 210-211, 370
Sudový podstavec 170, 214-216, 270, 320
Sudový pojistný ventil ....................... 208
Sudový trychtýř.................. 146, 170, 212
Sudový vozík .............................. 216, 320
Sudový zvedací vozík  
.............................154-160, 216-226, 320
Sudový závěs ......130, 154-160, 218-226,
................................................... 270, 320
Sudy............................................ 170-172
Sudy se zátkou .................................. 170
Sudy se zátkovým šroubením ............ 170
Sudy s lemem .................................... 170
Sudy s prstencem .............................. 170
Sudy s víkem ..................................... 170
Sudy T-Code ...................................... 270
Systémové regálové vany ................... 36
Systémové čištění dílů ............... 368-376
Systémový mycí stůl.......................... 376
Systémy ochrany podlah ....32-34, 56-66, 
.................................................... 346-356
Systémy ochrany proti nárazu ........... 356
Sáčky do odpadkového koše ............. 388
Šachtové uzávěry .............................. 352
Šatní skříně ....................................... 338
Širokoúhlé zrcadlo ...................... 362-363

T

Tankovací stanice ....................... 162-164
Tankovací stanice na naftu ............... 162
Tepelná technika ........................ 154-159
Tělové sprchy .............................. 288-302
Těsnící bariéry ................................... 246
Těsnící hráz ................. 178-182, 266, 394
Těsnící rohože .................................... 266
Těsnící systémy ...172-182, 266-269, 394
Tlakové práškové hasící přístroje...... 165
Topné pláště ............................... 154-159
Topné pláště na IBC nádrže ........ 154-159
Topné pásy ................................. 154-159
Transport mřížových boxů .............. 38, 88
Transport nebezpečného nákladu ...........  
............................................ 190-191, 270
Trychtýře 146, 168-182, 212, 374-376, 394

U

UFA ............................................125-130¨
Úkapové vany .................................... 269
Ukazatele naplnění sudů ........... 170, 208
Ukazatel úkapů ........................................  
........................16, 28, 52-72, 84-96, 136, 
................................................... 160, 264
Ukládací bedny .......................... 310, 330
Univerzální boxy ......................... 328-332
Univerzální přepravní vozíky....... 314-318
Univerzální sorbenty........... 164, 232-262
Univerzální vozíky ....................... 312-318
Upínací čelist...................... 218-219, 270
Úsporný zvlhčovač .............. 368-376, 394
Uzamykatelné systémy...................... 365
Uzamčení plynových lahví .......... 364-365
Uzamčení ventilátorů ................. 364-365

Uzavírací bariéry......... 178-182, 266, 394
Uzavírací rošty ................................... 352
Uzavírací ventily ......................... 364-365
Uzemňovací přístroje.................. 192-205
Uzávěry ............................82-88, 340-360
Uzávěry na olej .................................. 246 

V

VA kohouty ................. 178-182, 206, 394
Vana do skříní ...................................... 36
Vana na chemikálie ...4-36, 56-66, 80-84, 
................................................... 164, 264
Vanové regály ......................... 68-88, 264
Vany ............4-36, 56-66, 80-84, 164, 264
Vany do regálů .............................. 36, 80
Vany ke stáčení ...... 36, 56, 132-149, 264
Vany na malé nádoby ... 4-11, 22, 36, 264
Vany na olej 4-36, 56-66, 80-84, 164, 264
Vany na použitý oleje .......................... 36
Vany na sudy ...6-34, 56-66, 80, 164, 264
Vany z nerezu ..................... 6-11, 22, 264
VA skříně ............................................. 96
VbF skříně .......................................... 130
VbF skříně na sudy ............................ 130
Velký koš na papír ............................. 388
Venkovní rohože ................................ 246
Vertikální skříň .................................. 120
Vidlicový vozík nástavné zařízení ............  
............................................ 130, 220-222
Vložky do van....................................... 36
Vložky do záchytné vany...................... 36
Vložné vany ......................................... 36
Vodivé kanystry .......................... 176-177
Vodivá lopata .................................... 262
Voděodolné palety  ........4-30, 56, 80-84,
................................................... 164, 264
Vozík na granulát ............................... 262
Vozík na posypový materiál ............... 262
Vozík na sudy ............................. 216, 320
Vozík s madlem .......................... 312-316
Vozíky na balonové kanystry ..... 274, 286
Vozíky na bedny ................................. 312
vozíky na plynové lahve 272, 284-287, 312
Vozíky na posypovou sůl ................... 262
Vozíky na pytle .................................. 312
Vozíky na sypký materiál ................... 262
Vybíjecí role ................................ 202-205
Vychystávací vozík ...................... 314-318
Vyhledávač kovu ........................ 368, 382
Vyklápěč balonových kanystrů .. 274, 286
Vypouštěcí  bariéry  .................................  
.............................172-182, 266-269, 394
Vypouštěcí kohouty ....178-182, 206-207,
................................................... 370, 394
Vyrovnání potenciálu .................. 192-205
Vysavač na kapaliny ................... 384-385
Vícekrát použitelné nádoby ....... 184, 394
Víceúčelové boxy ............ 38, 88, 326-332
Víceúčelová nádoba .................. 184, 394
Víceúčelový sorbent ................... 250-262
Víceúčelové vozíky ..................... 312-318
Vvíko .................................................. 174
Víko na sudy ...................................... 174
Výklopné nádoby ........................ 322-325
Výklopná nádoba na těžký náklad ...........  
.................................................... 324-325
Výklopná nádrž na špony ............ 324-325
Výklopný vozík ............................ 322-325
Výstražné profily ......................... 346-356 
 

Z

Zabezpečení dopravných cest ........... 360
Zadržení úkapů ....172-182, 266-269, 394
Zakrytí kanálů ............. 178-182, 266, 394
Zařízení na otáčení ..................................  
............................ 160, 226-230, 274, 286
Zdvižka.........................154-160, 222-226
Zemnící kabel ............................. 192-205
Zemnící kabel Atex..................... 202-205
Zemnící kleště ............................ 192-205
Zemnící  svorky........................... 192-205
Zpomalovací práh .............................. 360
Zrcadlo........................................ 362-363
Zvedací zařízení ..130, 154-160, 220-226, 
................................................... 274, 286
Záchytné nádoby ............................... 166
Záchytné rohože ......................... 234-250
Záchytné systémy pro únik kapalin .........  
...................................................... 16, 28, 
.............52-72, 84-96, 136, 160, 172-182,
............................................ 264-269, 394
Záchytné vany  ........................................  
....................4-36, 56-66, 80-84, 164, 264
Záchytné vany do regálu ............... 36, 80
Záchytné vany k ochraně vod .... 4-36, 56, 
........................................ 80-84, 164, 264
Záchytné vany k umístění na palety........  
...................................................... 36, 56, 
..................................................... 80, 164
Záchytné vany na malé nádoby 4-11, 22, 
..................................................... 36, 264
Záchytné vany pro regály .............. 36, 80
Záchytné vany IBC ........ 4, 24-30, 84, 264
Záchytné vany na IBC ... 4, 24-30, 84, 264
Záchytné vany z nerezové oceli.......6-11,
..................................................... 22, 264
Zásobní a čistící vozík ....................... 262
Zásobníky na posypový materiál ....... 332
Zásuvné regály ....................... 68-75, 264
Závitový adaptér................. 192-196, 208
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 Dodací a platební podmínky

	 Pro	veškeré	dodávky	platí	výhradně	dále	uvedené	Všeobecné	dodací	a	
platební	podmínky.	Odlišné	ustanovení	je	možné	sjednat	pouze	na	základě	
písemného	ujednání	obou	smluvních	stran.	Při	podávání	objednávky	je	
směrodatné	vždy	pouze	objednací	číslo	zboží,	přičemž	prodávající	neručí	za	
omyly	v	objednávce	ze	strany	kupujícího.	Prodávajícímu	zaslaná	objednávka	
je	pro	kupujícího	závazná	a	jejím	podpisem	potvrzuje	kupující	souhlas	s	
obchodními	podmínkami.

 Ceny

	 Všechny	ceny	jsou	uvedeny	bez	platné	zákonné	DPH	a	vztahují	se	právě	na	
konkrétní	vyobrazený	nebo	popsaný	výrobek.	Příslušenství	nebo	dekorační	
materiál,	pokud	není	výslovně	uvedeno,	v	cenách	zahrnuto	není.	Vydáním	
nového	katalogu	se	automaticky	ceny	předchozího	katalogu	stávají	
neplatnými.	V	závažných	případech	si	vyhrazujeme	právo	na	změnu	cen.

 Balení a doprava

	 Doprava	zboží	a	jeho	balení	je	kromě	označených	položek	zdarma. 

 Platební podmínky

	 U	všech	objednávek	je	zboží	dodáváno	na	fakturu,	jejíž	doba	splatnosti	je	14	
dnů.	Ve	zvláštních	případech	je	možné	po	vzájemné	dohodě	stanovit	dobu	
splatnosti	individuálně,	případně	u	vybraného	sortimentu	zboží	realizovat	
nákup	prostřednictvím	leasingu.	Kupující	bere	na	vědomí,	že	až	do	úplného	
zaplacení	zboží,	zůstává	toto	majetkem	prodávajícího.

	 Dodací	lhůty

	 Udávané	dodací	lhůty	se	vztahují	vždy	na	výrobky	vyobrazené	na	jedné	
straně	katalogu.	V	případě	větších	objednávaných	množství	nebo	zvláštních	
zakázek	je	dodací	lhůta	sjednávána	individuálně	dle	vzájemné	dohody.	
Pokud	není	ze	strany	prodávajícího	možné	dodržet	v	katalogu	uvedený	
termín	dodání,	je	kupující	bezprostředně	po	objednání	informován	a	je	mu	
navržena	smluvní	dodací	lhůta. 

 Stornovací podmínky

	 Storno	objednávky	je	nutné	provést	vždy	písemnou	formou.	K	odstoupení	
od	smlouvy	z	důvodu	prodlení	prodávajícího	v	dodávce	je	kupující	oprávněn	
až	po	uplynutí	náhradní	dodací	lhůty,	která	činí	3	týdny	od	data	obdržení	
písemné	upomínky	o	dodání	kupujícího	prodávajícímu.	V	případě,	že	kupující	
odstoupí	od	již	podepsané	kupní	smlouvy	nebo	stornuje	závazně	vystavenou	
objednávku,	aniž	by	prodávající	prokazatelně	zavdal	příčinu,	vyhrazuje	si	
prodávající	právo	účtovat	stornovací	poplatek	ve	výši	20%	z	ceny	zakázky.	
Současně	může	také	prodávající	odstoupit	 od	objednávky	v	
případě,	ž	objednané	zboží	není	možné	dodat	v	požadované	dodací	lhůtě.	
Tato	skutečnost	je	kupujícímu	neprodleně	písemně	oznámena.

 Záruka

	 Reklamaci	na	dodané	zboží	je	nutné	uplatnit	vždy	nejdéle	do	7	dnů	
od	dodání	zboží	a	to	vždy	v	písemné	formě.	Kupující	je	povinnen	vždy	
při	převzetí	zboží	od	přepravce	zkontrolovat	jeho	fyzický	stav.	Každá	
zjištěná	závada	musí	být	zaznamenána	na	přepravním	nebo	dodacím	
listě	a	potvrzena	přepravcem.	V	případě	včasné	a	oprávněné	reklamace	
neodstranitelné	vady	je	kupujícímu	dodáno	bezplatně	zboží	náhradní,	v	
případě	odstranitelné	vady	bude	provedena	oprava	poškozeného	zboží.

 Technické podmínky

	 Abychom	co	nejlépe	vyhověli	našim	zákazníkům,	trvale	naše	výrobky	
vyvíjíme.	Z	tohoto	důvodu	si	musíme	vyhradit	právo	na	technické	změny	
vyvolané	inovacemi	sortimentu,	stejně	jako	na	změnu	v	barevném	provedení	
nebo	ve	tvaru	výrobku.	Vytištěno	na	papíře	běleném	bez	použití	chloru.

Všeobecné obchodní podmínky - platí pro všechny objednávky zboží a 
služeb z našich katalogů a brožur

Obchodní podmínky



Management úkapů nebezpečných kapalin

3m hradící bariéry jsou vybaveny praktickými úchyty k 
bezpečnému a pohodlnému používání

 W k ohraničení a zadržení unikajících kapalin např. před 
vniknutím do kanálu

 W ze speciální plastové směsi odolné vůči vodě, uhlovodíkům a 
mnoha jiným chemikáliím

 W přilnou bezpečně k podkladu a mohou být opětovně použity 
po umytí mýdlovou vodou

Flexibilní hradící bariéra

 Doprava zdarma     Dodací lhůta: dodávka ze skladu www.denios.cz394

Flexibilní lepící materiál na 
spodní straně se spolehlivě 
přizpůsobí povrchu podkladu

3m hradící bariéry jsou vybaveny praktickými úchyty k 
bezpečnému a pohodlnému používání

W ze speciální plastové směsi odolné vůči vodě, uhlovodíkům a 
mnoha jiným chemikáliím

W přilnou bezpečně k podkladu a mohou být opětovně použity 
po umytí mýdlovou vodou

Flexibilní lepící materiál na 
spodní straně se spolehlivě 
přizpůsobí povrchu podkladu

Vnější rozměry 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-S0 259-455-S0 116-046-S0
Cena Kč / ks 5.850,- 10.500,- 15.800,-

Speciálně tvarované zakončení bariér umožňuje 
bezpečné propojení více bariér
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