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EKOLOGIE  &  BEZPEČNOST

Vysoký 
standard

požární ochrany

Partner  pro  ž ivotn í  p rost řed í

REI 120 od firmy DENIOS
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Požární ochrana
dnes a zítra
DENIOS pro Vás zdokonalil požární odolnost svých požárně
odolných skladovacích kontejnerů a prodloužil ji u některých
typů dokonce až o 30 minut. Požární odolnost skladovacích 
kontejnerů byla posuzována v Technickém zkušebním ústavu
stavebním v Praze na základě platných evropských zkušebních
norem ČSN EN 13501-2 a následně byla pro kontejnery vydána
Požární klasifikace na požární odolnost až REI 120 dle jednot-
livých typů a provedení kontejnerů.

V požárně odolných kontejnerech DENIOS získáváte vysoce 
variabilní skladovací systém, který Vám kromě flexibility přináší
vysokou míru bezpečnosti pro Vás, Vaše spolupracovníky a pro
životní prostředí.

Při řešení skladování hořlavých látek jste s firmou DENIOS 
i v budoucnosti vždy na správné straně.

REI  120 – vysoký standard požárn í  ochrany

„Člověk nemá čas
když si neudělá čas, aby ho měl

,
.“

Ladislav Boros

REI120
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Požární bezpečnost s firmou DENIOS
Skladování nebezpečných látek a požární ochrana od specialistů

120 minut...
W pro přijetí správných rozhodnutí

W pro práci záchranářů

W které ochrání Vaše firemní hodnoty

W které rozhodují o Vaší bezpečnosti

W které mohou zachránit životy

W které chrání naše životní prostředí

EKOLOGIE  &  BEZPEČNOST

.“
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Kompaktní řešení
Bezpečné skladování malých nádob, sudů a IBC nádrží: 
Vysoce kvalitní regálové sklady BMC-S s požární ochranou splňují
veškeré požadavky ekologického a bezpečného skladování malého
množství hořlavých kapalin. Mohou být umístěny bez bezpečnost-
ního odstupu uvnitř nebo venku.

Požárně odolný sklad BMC-S je možno využívat jako skladovací
kontejner v oblasti výroby, např. pokud obvyklé skříně na nebez-
pečné látky nenabízejí dostatek místa.

Máte na výběr:

W 5 velikostí se skladovací plochou až 5 m2

W 1-křídlé dveře

W zařízení na aretaci dveří

W optimalizované rozměry pro skladování sudů nebo IBC nádrží

W přídavné regálové police pro malé nádoby

Praktický pomocník
Požárně odolné sklady BMC-M jsou určeny pro skladování sudů 
a IBC nádrží. Přídavné regály umožňují efektivní kombinaci sklado-
vání i malých nádob.

Díky využití rozsáhlého příslušenství získáte sklad, který je per-
fektně přizpůsoben Vašim individuálním požadavkům. Tým odbor-
níků firmy DENIOS Vám rád pomůže nalézt praxí vyzkoušené
optimální řešení nejen ve vybavení požárně odolných skladů, ale 
i při dodržení všech předpisů.

Máte na výběr:

W 4 velikosti se skladovací plochou až 13 m² 

W 1- nebo 2-křídlé dveře s antipanikovým zámkem

W volitelné umístění dveří na dlouhé nebo krátké straně

W zařízení na aretaci dveří

Požární ochrana – řešení od firmy DENIOS pro

Partner  pro  ž ivotn í  p rost řed í

Sklady nebezpečných látek

Skladování 
nebezpečných látek

Partner  pro  ž ivotn í  p rost řed í

Sklady nebezpečných látek

Skladování 
nebezpečných látek

Další informace k požárně odolným skladům
BMC-S naleznete v aktuální brožuře „Sklady
nebezpečných látek“.

Volejte zdarma na tel. číslo 800 383 313
nebo zašlete e-mail na: 
obchod@denios.cz

Další informace k požárně odolným skladům
BMC-M naleznete v aktuální brožuře „Sklady
nebezpečných látek“.

Volejte zdarma na tel. číslo 800 383 313
nebo zašlete e-mail na: 
obchod@denios.cz

BMC-MBMC-S

Požárn í  ochrana – řešen í  od f i rmy DENIOS  pro  dnešek i  z í t řek
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Gefahrstof f lagerung und Brandschutz  vom Spez ia l is ten

Více prostoru pro Vaše potřeby
Využijte skladovací plochy až 22 m² s vnitřní výškou 2500 mm. 
Velkorysé rozměry skladu BMC-X nabízejí ještě více regálové 
plochy a dostatečný prostor pro manipulaci s nebezpečnými 
látkami, např. při plnění a přelévání.

Máte na výběr:

W 5 velikostí se skladovací plochou až 22 m²

W 1- nebo 2-křídlé dveře s antipanikovým zámkem

W volitelné umístění dveří na krátké nebo dlouhé stěně

W zařízení na aretaci dveří

Kvalitní řešení pro regálové sklady
Požárně odolné regálové sklady konstrukční řady FBM nabízejí
bezpečné a předpisové řešení pro skladování nebezpečných
hořlavých látek na paletách nebo IBC nádržích.

Máte na výběr:

W vhodné pro umístění uvnitř budov nebo venku

W kontejner s 1-2 skladovacími poli

W 1-2 skladovací úrovně

W zařízení na aretaci dveří

W lakování v RAL 5010 (modrá) nebo RAL 9002 (šedobílá), 
na přání možnost odstínu RAL dle vlastního výběru

Partner  pro  ž ivotn í  p rost řed í

Sklady nebezpečných látek

Skladování 
nebezpečných látek

Partner  pro  ž ivotn í  p rost řed í

Sklady nebezpečných látek

Skladování 
nebezpečných látek

Další informace k požárně odolným skladům
BMC-X naleznete v aktuální brožuře „Sklady
nebezpečných látek“.

Volejte zdarma na tel. číslo 800 383 313
nebo zašlete e-mail na: 
obchod@denios.cz

Další informace k požárně odolným skladům
FBM naleznete v aktuální brožuře „Sklady ne-
bezpečných látek“.

Volejte zdarma na tel. číslo 800 383 313
nebo zašlete e-mail na: 
obchod@denios.cz

BMC-X FBM

dnešek i zítřek pro EKOLOGIE  &  BEZPEČNOST
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(Résistance)
Únosnost a stabilita
Schopnost v případě požáru absorbovat statické
zatížení.

(Étanchéité)
Celistvost
Schopnost uzavřít oheň v rámci jednoho úseku.

(Isolation)
Izolační schopnost
Schopnost udržet teplotu v případě požáru 
v určitém rozmezí (ΔT<180 K).

(120)
Doba trvání v minutách

Test v požární komoře dle REI 120 
byl úspěšný.R

E
I
1
2
0
Při testu byl kontejner zahříván zevnitř.
A neboť teplo nemohlo volně unikat z
kompletně uzavřeného 
prostoru, vystoupila 
maximální teplota hodně přes 1000 °C.
Došlo tedy k obzvláště silnému 
zatížení přechodů stěna/střecha a rohů 
kontejneru. DENIOS kontejner ale 
vůči plamenům obstál!

Akreditovaná zkušebna:
Efectis/Metz (Notified Body)

Výsledek potvrzený od:
TZÚS/Praha

Doba trvání zkoušky:
120 Minut

Tlak plamene:
20 Pascal

Maximální teplota 
křivky plamene:
1.000 °C

Evropský standard

REI  120 – evropský standard
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Požárně odo lný sk lad od f i rmy DENIOS

EKOLOGIE  &  BEZPEČNOST

Požárně odolné sklady od firmy DENIOS

– pro Vaše individuální řešení
Efektivní řešení každého požadavku: BMC a FBM požárně odolné
sklady spojují vysoké standardy firmy DENIOS s maximální flexibi-
litou pro využití v provozu.

W požárně odolný sklad se skladovací plochou až 22 m2

W 1- nebo 2-křídlé protipožární dveře

W kvalitní požární izolace EI 120 dle normy ČSN EN 13501-2

W celkový systém splňuje všechny zákonné požadavky na požárně
odolné systémy a je opatřen požární klasifikací pro Českou a 
Slovenskou republiku.

W požární klasifikace Vám značně ulehčí řízení při získávání 
povolení na úřadech a při vyjednávání s pojišťovnami

W shoda s relevantními EU směrnicemi a platnými normami

W variabilní a přizpůsobivý systém

Bezpečnost přímo od specialistů
Bezpečnost díky požární ochraně je jednou z našich základních
myšlenek pro vývoj našich výrobků. DENIOS jako vedoucí firma na
trhu si je vědoma své odpovědnosti v tak náročné oblasti. Pomocí
typové řady BMC a FBM Vám nabízíme bezpečné a předpisové
skladování hořlavých a jedovatých látek.

Požární ochrana je věcí důvěry
Značné množství zákonů a předpisů často způsobuje pochybnost
při realizaci zákonných požadavků. K tomu se v návaznosti na
evropskou harmonizaci technických norem stejně jako právních
předpisů provádějí mnohé úpravy a stanovují nová nařízení. Nabí-
zíme Vám technické poradenství a rozsáhlé znalosti našich spe-
cialistů k legislativě.

Využijte naši podporu. Společně pro Vás stanovíme optimální
řešení – odsouhlasené na Vaše individuální požadavky a shodné 
s aktuální legislativou.

Rozhodnutím pro koupi požárně odolného skladu od firmy DENIOS
si zajistíte bezpečné a předpisové řešení skladování hořlavých 
nebezpečných látek.

EN 13501-1 Požární klasifikace- 
reakce na oheň 

EN 13501-2 Požární klasifikace –
požární odolnost konstrukcí

EN 1634 Zkoušení požární odolnosti
uzávěrů
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Partner  pro  ž ivotn í  p rost řed íSklady nebezpečných látek

Skladování 

nebezpečných látek

DENIOS s.r.o.
Heydukova 1305
386 01 Strakonice
Tel. +420 383 313 224-7
Fax +420 383 323 217
E-Mail obchod@denios.cz

EKOLOGIE  &  BEZPEČNOST

www.denios.cz

DENIOS – VÍCE BEZPEČNOSTI

Rádi Vám zašleme aktuální katalogy s podrobnějšími
informacemi o našich skladech nebezpečných látek.
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DENIOS s.r.o.
ul. Šoltésovej č. 1995
911 01 Trenčín
Tel. +421 32 743 0 467
Fax +421 32 743 0 468
E-Mail obchod@denios.sk
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