DENIOS OBCHODNÍ ZNAČKA
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FA L C O N
B E Z P E Č N É D ÁV K O VÁ N Í K A PA L I N
Přeprava, stáčení, skladování, dekantace, přesné

produkty značky FALCON, které jsme postupem let

dávkování a čištění - to jsou každodenní činnosti pro-

dotáhli k dokonalosti a které v sobě snoubí pověstnou

váděné ve výrobních společnostech, které běžně ma-

kvalitu produktů DENIOS a vysokou funkčnost.

nipulují s kapalinami. Každý krok musí být dokonale
bezpečný, zejména jde-li o hořlavá či agresivní média.

V sortimentu FALCON naleznete vždy vhodný produkt
pro jakékoliv použití, který nabízí řešení jako šité na

Abychom pracovníky při každodenní práci s nebez-

míru pro bezpečné skladování, manipulaci i přesnou

pečnými látkami vyžadující velkou pozornost plně pod-

distribuci kapalných nebezpečných látek.

pořili, přicházíme na trh s produkty, které nabízejí
spolehlivou ochranu a maximální bezpečnost při manipulaci s nebezpečnými látkami.
Dovolte, abychom vám nyní představili vylepšené

DÁVKOVÁNÍ +
ČIŠTĚNÍ

PŘESNÉ DÁVKOVÁNÍ +
PŘELÉVÁNÍ

SKLADOVÁNÍ +
STÁČENÍ
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GRIF NA
PŘESNOST

DÁVKOVÁNÍ + ČIŠTĚNÍ
Hořlavá a agresivní média se většinou používají k
čištění a odmašťování. Cílem je dosáhnout maximální
bezpečnosti a hospodárnosti při těchto činnostech s nebezpečnými, často i nákladnými, látkami.
Řada FALCON zahrnuje pro čištění a dávkování nebezpečných látek vysoce odolné speciální produkty, jako
jsou zvlhčovače tkanin FALCON pro ekonomické navlhčování čisticích hadrů a houbiček při čištění různých
povrchů, nebo kompaktní mycí nádoby FALCON, které
se používají k bezpečnému odmašťování a čištění
malých dílů.
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FALCON ZVLHČOVAČE TKANIN
Pro maximální bezpečnost a šetrnost.
Stlačíte-li čistícím hadrem nebo houbičkou odpružený smáčecí talíř, dojde k čerpání kapaliny pomocí pumpičky uvnitř nádoby. Jakmile čistící hadr nebo houbičku navlhčíte, vyjede
smáčecí talíř zpět nahoru a nevyužitá kapalina steče zpět do nádoby.
Docílíte tak přesného a bezpečného dávkování bez sebemenších úkapů a minimalizace tvorby
škodlivých výparů. Nádoby jsou navíc vybaveny ochranou proti prošlehnutí plamene, která
zajišťuje optimální ochranu před vznícením obsahu.
W W zvlhčovače tkanin v nerezové nebo lakované verzi v signálně žluté barvě
W W plastový prstenec chránící nádobu před poškozením
W W snadno ovladatelná pumpička s odpruženým smáčením talířem z oceli nebo nerezu
W W úsporný odběr, zbytky stékají zpět do nádoby
W W minimalizace tvorby škodlivých výparů
W W ochrana proti prošlehnutí plamene integrovanou pojistkou
W W vysoce odolné PTFE těsnění
W W bezpečnostní štítky pro označení obsahu nádoby dle GHS klasifikace
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www.falcon/dasprodukt
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FALCON ZVLHČOVAČE TKANIN
Materiál
Objem [l]
Ø x V [mm]
Obj. č.
Cena Kč / ks

Ocel
1
178 x 200
187-531-34
1.300,-

HDPE
1
120 x 115 x 265
263-215-34
1.700,-

2,5
178 x 290
187-532-34
1.400,-

2
145 x 155 x 265
263-216-34
2.100,-

Všechny nádoby jsou dodávány včetně bezpečnostního štítku pro označení obsahu dle GHS klasifikace.

Objednejte na DENIOS online shopu: www.denios.cz/falcon-zvlhcovace-tkanin

FALCON ZVLHČOVAČE TKANIN
Materiál
Objem [l]
Ø x V [mm]
Obj. č.
Cena Kč / ks

Nerez
1
132 x 258
211-600-34
2.900,-

2
131 x 305
211-601-34
3.250-

Všechny nádoby jsou dodávány včetně bezpečnostního štítku pro označení obsahu dle GHS klasifikace.

Objednejte na DENIOS online shopu: www.denios.cz/falcon-zvlhcovace-tkanin-nerez

DENIOS VANY NA MALÉ NÁDOBY

FALCON TRYCHTÝŘE

Materiál
Nerez
Záchytný objem [l]
5
10
Vnější rozměry Š x V [mm]
250 x 400 x 95 500 x 400 x 95
bez plechu
250-842-34
250-844-34
Cena Kč / ks
3700,4550,s nerezovým děrovaným plechem
250-848-34
250-850-34
Cena Kč / ks
5450,6600,-

Materiál
Vnější rozměry Š x H x V
[mm]
Průměr [mm]
Obj. č.
Cena Kč / ks

Objednejte na DENIOS online shopu:
www.denios.cz/falcon-nerezove-zachytne-vany

Ocel

Nerez

143 x 143 x 220

143 x 143 x 220

143
187-536-34
890,-

143
187-534-34
2050,-

Objednejte na DENIOS online shopu:
www.denios.cz/falcon-trychtyre
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FALCON MYCÍ NÁDOBY K ČIŠTĚNÍ DÍLŮ
Pro maximální čistotu a bezpečnost na pracovišti.
Bezpečnost, kompaktnost a pravoúhlý tvar - tři hlavní znaky, kterými se vyznačují FALCON
mycí nádoby k čištění dílů na pracovišti. Díky vyjímatelnému koši na díly nebo odpruženému
ponornému sítku jsou ideální k odmašťování a čištění drobných dílů. Pokud pracujete s
hořlavými kapalinami, tavná pojistka zajistí, že se víko v případě požáru samo automaticky
uzavře. Ergonomická madla nabízejí komfortní a bezpečnou manipulaci v provozu běžného
pracovního dne. Díky kompaktnímu pravoúhlému tvaru jsou mycí nádoby FALCON prostorově úsporné a lze je jednoduše uložit například do skříní na nebezpečné látky.
W W mycí nádoby z oceli, zinkované a lakované v signálně žluté barvě
W W nádoby jsou vybaveny víkem, které se v případě požáru samo uzavře
W W ideální k odmašťování nebo čištění malých dílů
W W p rostorově úsporné provedení, vhodné k umístění na pracovišti a ve skříních na
nebezpečné látky
W W ergonomická madla pro komfortní manipulaci
W W vyjímatelný koš na díly nebo odpružené ponorné sítko z nerezu
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FALCON MYCÍ NÁDOBY K ČÍŠTĚNÍ DÍLŮ
Provedení
Objem [l]
Vnější rozměry D x Š x V [mm]
Obj. č.
Cena Kč / ks

vyjímatelný koš na díly (nerez)
8
10
400 x 320 x 160
400 x 320 x 195
243-454-34
243-455-34
3900,4100,-

odpružené ponorné sítko (nerez)
8
10
400 x 320 x 160
400 x 320 x 195
256-868-34
256-869-34
4100,4300,-

Objednejte na DENIOS online shopu: www.denios.cz/falcon-myci-nadoba

FALCON ROZPRAŠOVAČE
Materiál
Objem [l]
Ø x V [mm]
Obj. č.
Cena Kč / ks

Ocel
1
165 x 300
188-956-34
1750,-

2
190 x 345
188-957-34
1950,-

Nerez
1
165 x 300
204-618-34
3150,-

2
190 x 345
204-619-34
3400,-

Všechny nádoby jsou dodávány včetně bezpečnostního štítku pro označení obsahu dle GHS klasifikace.

Objednejte na DENIOS online shopu: www.denios.cz/falcon-rozprašovače
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KDO ŠETŘÍ MÁ ZA
TŘI ANEB 4 VÝHODY
PŘESNÉHO DÁVKOVÁNÍ
Existuje pádný důvod, proč v nepřeberném množství skladovacích
nádob sáhnout zrovna po bezpečnostní konvi FALCON s jemným
dávkovacím kohoutem! Hlavním cílem je bezpečné a přesné dávkování stáčené nebezpečné látky. Pečlivé a přesné zacházení s nebezpečnými látkami má mnoho výhod, protože hořlavé a agresivní látky
jsou nejen nebezpečné, ale jejich pořízení není často nejlevnější
záležitostí.

[1]

SNÍŽENÍ RIZIKA NEBEZPEČÍ:
Úsporné a přesné dávkování umožňuje použít pouze takové množství
nebezpečných látek, jaké je skutečně potřeba. To zároveň snižuje
riziko ohrožení nejen lidského zdraví, ale i životního prostředí.

[2]

BEZCHYBNÉ DÁVKOVÁNÍ:
Nevhodná dávka, ať už příliš vysoká nebo naopak nízká, může mít
v krajním případě za následek poničení pracovních nástrojů či
zhoršení kvality samotných výrobků. Risknete to?

[3]

ÚSPORA NÁKLADŮ:
Vyšší spotřeba = vyšší náklady. Přesné dávkování má samozřejmě
také ekonomické výhody! Pořizovací cena mnoha běžně používaných
kapalin je často poměrně vysoká, proto se každá ušetřená kapka
počítá!

[4]

SNÍŽENÍ RIZIKA ÚKAPŮ:
Přesné dávkování neznamená pouze úsporu nákladů, ale také čistou a přesnou práci, ať už stáčíte do malých otvorů nebo do těžko
přístupných míst. S bezpečnostními nádobami FALCON zvládnete
vše levou zadní!
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MÍT TO V RUCE

PŘESNÉ DÁVKOVÁNÍ
+ PŘELÉVÁNÍ
Zápěstí se intuitivně pohne do ergonomicky správné
polohy… Paže zůstává klidná… Při práci s bezpečnostními konvemi FALCON je okamžitě patrné, jak
snadná je jejich obsluha i jak přesně reaguje ovládací
páka jemného dávkovacího kohoutu a umožňuje tak
vysoce přesné přelévání a jemné dávkování. Stručně
řečeno: Nejde jen o ten pocit držet něco v ruce, ale o
ten pocit mít něco zcela pod kontrolou!
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FALCON KONVE NA PŘESNÉ DÁVKOVÁNÍ
Pro maximální přesnost a šetrnost.
K bezpečnému dávkování hořlavých a agresivních kapalin jsou zapotřebí dvě věci: dokonalá
ergonomie a maximální přesnost.
Ocelový korpus konve FALCON a optimální tvarovaná rukojeť jsou spolu dokonale sladěny a
tvoří společně jeden celek, který vede každý pohyb ruky.
Pro maximální přesnost při dávkování jsou konve vybaveny šroubovacím jemným dávkovacím
kohoutem z nerezu, který se velmi snadno používá a který zaručuje přesné dávkování a
stáčení - i do velmi malých otvorů. Pro maximální bezpečnost je jemný dávkovací kohout
vybaven PTFE těsněním, odolným vůči chemikáliím. Šroubovací uzávěr s přetlakovým ventilem zajistí spolehlivé uzavření bezpečnostních konví FALCON během jejich uskladnění.
W W bezpečnostní konve z oceli nebo nerezu
W W šroubovací jemný dávkovač z nerezu
W W PTFE těsnění odolné vůči chemikáliím
W W integrovaná ochrana proti prošlehnutí plamene
W W ergonomické madlo pro bezpečnou manipulaci
W W plastový prstenec chránící nádobu před poškozením
W W bezpečnostní štítky pro označení obsahu nádoby dle GHS klasifikace
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FALCON KONVE NA PŘESNÉ DÁVKOVÁNÍ
Materiál
Objem [l]
Ø x V [mm]
Obj. č.
Cena Kč / ks

Ocel
1l
132 x 215
188-951-34
1850,-

2l
158 x 260
188-952-34
2250,-

Nerez
5l
178 x 370
188-953-34
2500,-

1l
132 x 215
204-058-34
3200,-

2l
158 x 260
204-059-34
3300,-

5l
178 x 370
204-060-34
3800,-

Všechny nádoby jsou dodávány včetně bezpečnostního štítku pro označení obsahu dle GHS klasifikace.

Objednejte na DENIOS online shopu: www.denios.cz/falcon-konve-na-presne-davkovani

FALCON BEZPEČNOSTNÍ KONEV SE ŠROUBOVACÍM VÍKEM
Materiál
Objem [l]
Ø x V [mm]
Obj. č.
Cena Kč / ks

Ocel
1l
132 x 181
187-522-34
1550,-

2l
158 x 226
187-523-34
1750,-

Nerez
5l
178 x 336
187-524-34
1850,-

1l
132 x 181
203-965-34
2600,-

2l
158 x 226
203-966-34
2800,-

5l
178 x 36
203-967-34
3200,-

Všechny nádoby jsou dodávány včetně bezpečnostního štítku pro označení obsahu dle GHS klasifikace.

Objednejte na DENIOS online shopu: www.denios.cz/falcon-skladovaci-a-prepravni-konve

FALCON KONVE Z HDPE SE ŠROUBOVACÍM UZÁVĚREM NEBO DÁVKOVACÍM KOHOUTEM
Objem [l]
Vnější rozměry Š x H x V [mm]
Obj. č.
Cena Kč / ks

Bezpečnostní konev se šroubovacím
víkem
1l
2l
100 x 150 x 200
100 x 150 x 280
263-211-34
263-212-34
1300,1500,-

Bezpečnostní konev s dávkovacím
kohoutem
1l
2l
100 x 150 x 230
100 x 150 x 310
263-213-34
263-214-34
1900,2100,-

Všechny nádoby jsou dodávány včetně bezpečnostního štítku pro označení obsahu dle GHS klasifikace.

Objednejte na DENIOS online shopu: www.denios.cz/falcon-bezpecnostni-konve-z-polyethylenu
www.denios.cz/falcon-konve-na-presne-davkovani-pe
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VŽDY
NABLÍZKU
Při práci s hořlavými a agresivními látkami je také velmi
důležité zkracovat si cestu k nim. Jednoduše řečeno, mít
je vždy po ruce.
Skříně a regály na nebezpečné látky od DENIOSu jsou
schválené k bezpečnému skladování nebezpečných látek v malých nádobách přímo na pracovišti. Rozsáhlé
možnosti vybavení navíc umožní přesnou konfiguraci dle
požadavků a vlastností uskladněných látek.
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POHYB POD
KONTROLOU

SKLADOVÁNÍ + STÁČENÍ
Bezpečný kanystr na hořlaviny a agresivní kapaliny je
v každodenním provozu k nezaplacení. Je neustále v
pohybu mezi stáčecí stanicí a skladem, je naplňován,
přepravován, skladován...
Bezpečnostní kanystr FALCON byl vyvinut právě k
takovým účelům. Je vyroben z oceli nebo nerezu a
dokáže víc než běžné kanystry! Díky nerezovému dávkovacímu kohoutu na jemné dávkování se sám o sobě
v mžiku stává malou stáčecí stanicí.
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FALCON BEZPEČNOSTNÍ KANYSTR SE STÁČECÍM KOHOUTEM
Nejen pro bezpečné a prostorově úsporné skladování, ale také pro precizní stáčení.
Robustní konstrukce, odpovídající požadavkům pro bezpečnou přepravu a skladování hořlavých a agresivních látek v provozu běžného pracovního dne. Z bodu A do bodu B a zpět - stabilní madla se postarají o bezproblémovou manipulaci s bezpečnostními kanystry FALCON.
Bezpečnostní kanystry se vyznačují především svým jemným dávkovacím kohoutem z nerezu,
který umožňuje přesné stáčení a dávkování do malých nádob.
W W bezpečnostní kanystr z oceli nebo nerezu
W W jemný dávkovací kohout z nerezu s komfortní obslužnou pákou
W W odvětrávací ventil pro rovnoměrné a přesné stáčení
W W lze uskladnit i s namontovaným stáčecím kohoutem
W W velký otvor se šroubovacím uzávěřem z hliníku
W W těsnění z NBR
W W pohodlné uchopení nádoby
W W obzvláště stabilní a prostorově úsporné provedení
W W bezpečnostní štítky pro označení obsahu nádoby dle GHS klasifikace
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FALCON BEZPEČNOSTNÍ KANYSTR SE ŠROUBOVACÍM UZÁVĚREM
Materiál
UN-schválení
Objem [l]
Vnější rozměry D x Š x V [mm]
Obj. č.
Cena Kč / ks

Ocel
UN 3A1/X/250/...
10
20
340 x 170 x 280
340 x 170 x 470
235-307-34
235-308-34
1200,1500,-

Nerez
UN 3A1/X/250/...
10
20
340 x 170 x 280
340 x 170 x 470
180-687-34
180-688-34
3350,3750,-

Všechny nádoby jsou dodávány včetně bezpečnostního štítku pro označení obsahu dle GHS klasifikace.

Objednejte na DENIOS online shopu: www.denios.cz/falcon-bezpecnostni-prepravni-kanystry

FALCON BEZPEČNOSTNÍ KANYSTR SE STÁČECÍM KOHOUTEM
Materiál
Objem [l]
Vnější rozměry D x Š x V [mm]
Obj. č.
Cena Kč / ks

Ocel
10
445 x 170 x 280
242-250-34
2050,-

Nerez
10
445 x 170 x 280
242-252-34
4450,-

20
445 x 170 x 470
242-251-34
2450,-

20
445 x 170 x 470
242-253-34
4850,-

Všechny nádoby jsou dodávány včetně bezpečnostního štítku pro označení obsahu dle GHS klasifikace.

Objednejte na DENIOS online shopu: www.denios.cz/falcon-bezpecnostni-kanystry-se-stacecim-kohoutem

se šroubovým
uzávěrem

s dávkovacím
kohoutem

FALCON BEZPEČNOSTNÍ NÁDOBY SE ŠROUBOVACÍM VÍKEM NEBO DÁVKOVACÍM KOHOUTEM
Materiál
Ocel
Objem [l]
5
10
FALCON bezpečnostní nádoba se šroubovacím víkem
UN-schválení
UN 3A1/X/250/...
Vnější rozměry D x Š x V [mm]
408 x 244 x 114 408 x 244 x 186
Obj. č.
235-289-34
235-290-34
Cena Kč / ks
1600,1800,FALCON bezpečnostní nádoby s dávkovacím kohoutem
Vnější rozměry D x Š x V [mm]
428 x 244 x 169 428 x 244 x 241
Obj. č.
235-301-34
235-302-34
Cena Kč / ks
2100,2250,-

Nerez
20

5

10

20

508 x 308 x 216
235-292-34
1950,-

408 x 244 x 144
235-293-34
4250,-

UN 3A1/X/250/...
408 x 244 x 186
235-296-34
4450,-

508 x 308 x 216
235-297-34
4600,-

528 x 308 x 271
235-303-34
2450,-

428 x 244 x 169
235-304-34
4950,-

428 x 244 x 241
235-305-34
5150,-

528 x 308 x 271
235-306-34
5300,-

Všechny nádoby jsou dodávány včetně bezpečnostního štítku pro označení obsahu dle GHS klasifikace.

Objednejte na DENIOS online shopu: www.denios.cz/falcon-bezpecnostni-prepravni-nadoby
www.denios.cz/falcon-bezpecnostni-nadoby-s-davkovacim-kohoutem
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HANDLING LIQUIDS
BY DENIOS
VŠE Z JEDNÉ RUKY
Věděli jste, že velká část oleje, která se dostane do vodních toků a moře,
pochází z pevniny? K nehodám dochází každý den, při běžných činnostech
ve výrobních společnostech, během skladování a manipulace s olejem
nebo v případě netěsného potrubí. A proto bysme si měli nyní, když si
uvědomíme, že každý den přicházíme do styku s mnohem nebezpečnějšími kapalinami, položit několik zásadních otázek.
Jak docílit ještě bezpečnější manipulace s nebezpečnými kapalinami v
provozu běžného pracovního dne? Jak ještě lépe chránit člověka a životní
prostředí během přepravy, skladování, stáčení, dávkování a čištění? Co
udělat pro to, abychom byli v případě úniku nebezpečné kapaliny optimálně připraveni a okamžitě přijali správná opatření?
Odpověď od DENIOSu, odborníků na skladování a manipulaci s nebezpečnými látkami: logistiku a zpracování nebezpečných kapalin ve společnosti musíme chápat jako řetězec - v němž se bezpečně spojí každá
oblast a pracovní krok.
Nazýváme to „Handling Liquids by DENIOS“.
S našimi značkami toho docílíte. Díky produktům značky FALCON, bio.x,
SpillGuard® a DENSORB® budete mít nebezpečné kapaliny ve Vaší společnosti vždy pod kontrolou.
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Již více než 30 let věnujeme, jako vývojář a výrobce, maximální pozornost skladování a manipulaci s
nebezpečnými látkami a přispíváme tak k ochraně člověka i životního prostředí.

Produkty speciálně vyvinuty pro přepravu, skladování, manipulaci a přesné
dávkování nebezpečných kapalin přímo na pracovišti.

Inovativní řada produktů pro průmyslové čištění dílů bez používání rozpouštědel, které odstraňují nečistoty pomocí čištičů na biologické bázi.

První senzor na úkapy svého druhu, okamžitě připravený k použití. Včas a bezpečně rozpozná únik nebezpečné kapaliny v záchytné vaně a poskytne Vám tak
dostatek času na vyřešení situace.

S největším, okamžitě dostupným sortimentem na trhu nabízí DENSORB® vysoce savé sorbenty - vhodné pro jakékoliv použití, k ohraničení, zachycení i odstranění uniklé nebezpečné kapaliny.

Více informací naleznete na www.denios.cz/produkty-dle-oznaceni

DENIOS OBCHODNÍ ZNAČKA
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